
Transmissão genética e transmissão cultural são semelhantes? Memes? A luta pela 
sua mente… 
Heraldo Bighetti Gonçalves 
 
E, não é que os memes viraram assunto corriqueiro. As pessoas estão descobrindo que memes 
são personagens, slogans, canções, títulos, trocadilhos, idéias etc. E põe etcetera nisso.  
Parece que o meme finalmente virou um meme. 
  
Este é um assunto tratado com grande propriedade pelos publicitários. Afinal, é isso que nós 
fazemos o tempo todo: engendrar idéias que se fixarão na mente de nosso público-alvo. De 
preferência, com a lembrança de marca junto. Este é o uso mundano que damos; porém a 
teoria dos memes é muito maior do que simplesmente descobrir um novo personagem como o 
Pikachu e ganhar milhões de dólares. Sim, os pokémons são dignos representantes de memes. 
Porém, o mundo mudou e, como veremos, não se fazem mais personagens como antigamente. 
  
A origem da espécie meme encontra-se em 1976. E deu-se pelas mãos de um zoólogo, Richard 
Dawkins,  que sacudiu a Biologia com sua tese revolucionária. Grosso modo, todos os seres 
vivos, inclusive nós, somos apenas veículos, máquinas orgânicas de transporte para genes que 
competem pela sobrevivência e perpetuação. Seu livro “O gene egoísta” causou a ira de 
muitos, mas serviu como base para outros estudos e novas visões sobre a evolução. 
  
A chave do processo está na capacidade do gene replicar. Ou seja, reproduzir-se 
perfeitamente. Só para lembrar, genes são unidades hereditárias contidas nos cromossomos, 
seqüências de ADN, que irão determinar características do indivíduo. Atenção para um detalhe 
que o próprio Dawkins coloca em evidência. Genes não pensam, nem tomam decisões. O uso 
de uma emoção humana – o egoísmo – pareceu-lhe adequado para expor sua tese. Além, é 
claro, de chamar a atenção da comunidade científica e dos simples mortais. 
  
Vale a pena dar uma olhada no livro, principalmente pelo seu último capítulo “Memes: os 
novos replicadores”. Esta foi uma bomba de efeito retardado. 
  
Segundo Dawkins somos uma espécie única. E o que nos torna tão incomuns é a cultura e sua 
transmissão. Aqui começam as analogias. Transmissão genética e transmissão cultural são 
semelhantes. 
  
Como vimos, a evolução genética tem sua chave no princípio replicador dos genes. O gene, a 
molécula de ADN, é a entidade replicadora mais comum na Terra. Era. 
  
Para comprovar, devemos fazer o seguinte raciocínio. O que evolui na cultura? Certamente a 
soma de sua produção: Idéias, conceitos, informações, a própria língua. Aqui, Dawkins 
metaforiza um caldo de cultura de genes para o caldo da cultura humana. Ou, o mesmo que 
um fundo de genes transmitidos de  
 
geração para geração. O correlato do gene seria esse o quê. Faltava, no entanto, um nome 
para essa unidade de transmissão cultural, ou de imitação. Vindo de mimene, cuja raiz grega 
tem tudo a ver com o sentido de imitação, somado com algo que pudesse se assemelhar 
foneticamente a gene, assim surgiu o meme: a nova entidade replicadora. 
  
Agora podemos entender por que aquele Pokémon que você ainda lembra é um meme. Porque 
“Tá na hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre 
despertar”, ainda continua tocando em seu cérebro e no de pessoas que não tinham nem 
nascido quando o jingle saiu do ar. E, “Se é Bayer….” é bom como o meme é também. A 
religião, qualquer uma, é um complexo de memes, todos unidos para um bem comum de 
sobrevivência. Note que o que está em jogo é a sobrevivência dos memes e não a nossa. 
Lembram-se das Cruzadas? Ou dos conflitos envolvendo as religiões que acontecem 
atualmente? 
  
Descobrimos assim que o meme é egoísta. Sim. Eles competem entre si. O objetivo é espaço e 
tempo em nossas mentes. Espaço não é problema, nosso cérebro tem uma capacidade ociosa 
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imensa. São 100 trilhões de ligações neurais prontas para uso. Porém, o tempo é um fator 
limitante. Nossa atenção é constantemente disputada por inúmeros memes enquanto estamos 
vivos. Ao morrer, nossos genes sobreviverão por até 3 gerações, porém os memes podem se 
perpetuar. Como exemplo, sua atenção não foi cobrada por um professor que insistia em 
passar o meme da atração gravitacional dos corpos? O meme que Newton lançou centenas de 
anos atrás continua vivo. Pelo que sabemos, a lei da gravidade ainda não foi revogada por 
nenhum outro meme rival. Na realidade, este é um dos memes centrais do memeplex da 
Física. 
  
Memeplex? No jargão dos iniciados significa um ambiente de memes que se auxiliam e que  co 
evoluíram numa relação simbiôntica. Dogmas religiosos e políticos, movimentos sociais, estilos 
artísticos, tradições, paradigmas, idiomas etc. são complexos de memes ou memeplex. Um 
memeplex de sucesso tem certos atributos comuns: grande extensão (um paradigma que 
explica tudo); oportunidade para os hospedeiros participarem e contribuírem; convicção de sua 
verdade (leva à autoridade); oferece ordem e um senso de lugar, enquanto ajuda a acabar 
com o medo da dúvida. 
  
Susan Blackmore, uma psicóloga que se tornou memeticista, proclamava: “Somos produto de 
nossos memes, assim como somos também produto de nossos genes”. Por extensão, 
concluímos que o mesmo se dá com toda a nossa atividade tecnológica. Indo além, Susan 
afirma em seu livro: “A competição memética desenhou nossa cultura, assim como a seleção 
natural desenhou nossos corpos”. Tanto você quanto a população do planeta, estão fazendo a 
evolução da cultura humana o tempo todo. 
  
Complementando e esclarecendo sobre os novos termos citados acima: o meme adquiriu 
status de ciência da nova era conhecida por Memética, ciência auto-intitulada técnico-empírica 
que estuda os memes. O memeticista é alguém que estuda os memes e e seus efeitos sociais. 
Por falar nisso, na Internet, em julho de 2000, os memes possuíam cerca de 8.800 ocorrências 
de sites. Hoje são 45.900 para o termo meme e 55.100 para o termo memética, virando termo 
usual nas redes sociais. 
  
Voltando para as alterações dos memes, assim como nos genes uma interpretação diferente 
de um conceito passado adiante pode evoluir para um novo conceito. A brincadeira do telefone 
sem-fio demonstra essa nossa faculdade de acrescentar ou subtrair partes de uma informação. 
Quem conta um conto, aumenta um ponto. Se a alteração se adaptar melhor nas mentes das 
pessoas que a anterior, temos então a evolução para uma forma que competiu com a anterior 
e conquistou espaço. O criador publicitário ao criar um anúncio ou comercial de TV procura 
fazer isso intencionalmente. 
  
Se estiver tudo parecendo um pouco com ficção científica, não se preocupe. 
  
A idéia de pertencermos a um organismo maior, a percepção entre o macro do ambiente e o 
micro de nossa mente, está clara em muitos autores de ficção científica.  Bem na época do 
surgimento do termo meme, podemos citar Isaac Assimov. No início da década de 80, ele 
finaliza o livro Fundação II de forma supreendente. Nele, uma nova era para a humanidade 
estava sendo decidida, e o modelo previsto era o de tornar nossa galáxia um organismo vivo, 
um cérebro onde os planetas habitados e seus trilhões de habitantes deixam clara essa 
analogia… “A Galáxia parece um ser vivo, rastejando pelo espaço. Você acha que, de alguma 
maneira, já não está viva?” 
  
Na mesma época, Douglas Adams, escreve a hilariante saga “O mochileiro das Galáxias”. O 
fato deflagrador do enredo é um supercomputador construído para encontrar a pergunta 
correta a ser formulada, que definirá o mistério da vida e de tudo que envolve o sentido da 
vida. Pois esse computador era o planeta Terra e seus habitantes. Outra vez, pessoas se 
transformam em neurônios interligados processando a cultura. Como hoje, as idéias estavam 
no ar. Jung chamava isso de sincronicidade. E você? 
  
Na segunda parte deste texto, encontraremos mais informações sobre os memes em sua saga 
para dominar espaço em nossas mentes 
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Fonte: Blog Leonardo Trevisan, 15 de mar. 2012: [Blog]. Disponível em: 
< http://leonardotrevisan.com.br>. Acesso 22 de mar. 2012. 
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