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UMA PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE MEMES EM SCRAPS NO ORKUT. Rafael Varela 
Cardoso, Raquel da Cunha Recuero (orient.) (UCPEL). 
O presente trabalho busca construir uma classificação para os memes encontrados nos recados do Orkut. 

O biólogo evolucionista Richard Dawkins foi quem cunhou o termo meme, no livro Gene Egoísta, de 1976. Memes 
podem ser: idéias ou partes de idéias, linguagens, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e morais, ou 
qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida enquanto unidade autônoma. A partir da 
observação de campo, os memes foram classificados de acordo com sua forma e função, levando em conta a 
construção da interação social através do sistema. Propõe-se uma discussão de como se dá o processo memético por 
meio dos recados no Orkut. O trabalho prendeu-se na análise dos recados do Orkut porque são formas fáceis de se 
obter e de se identificar memes com mais freqüência e também por ser uma forma de interação social que agrupa 
diversos usuários.A pesquisa iniciou-se em março de 2006. A construção da primeira etapa consistiu-se na tarefa de 
observar e classificar que tipos de memes nos recados eram enviados para o Orkut, por parte de seus usuários. Os 
mesmos foram analisados três vezes por semana. O critério de escolha e observação desses recados foi realizado de 
forma aleatória, através de uma busca geral no site. E nesta primeira parte, as bibliografias utilizadas procederam de 
textos de Richard Dawkins e Raquel Racuero. Memes fazem parte de praticamente todos os recados que foram 
analisados no Orkut. Eles despertam sentimentos, emoções e, inclusive, despertam o reconhecimento de 
considerações pessoais; elementos esses que nos permitiram classificá-los. A pesquisa, no entanto, está em 
andamento e estas são apenas algumas conclusões iniciais. Daremos segmento ao propósito de nosso estudo, a fim de 
ampliarmos nosso embasamento teórico e prático e chegarmos a novas e relevantes conclusões. 
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