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Resumo 
 

O consumo midiatizado caracteriza-se pela crescente relevância da mídia na formação de 
hábitos e práticas de consumo (TRINDADE; PEREZ, 2014), na perspectiva da 
midiatização (HJARVARD, 2014b; BRAGA, 2012), compreendida de forma 
complementar às mediações comunicacionais da cultura (MARTÍN-BARBERO, 2009b). 
Na circulação midiática (FAUSTO NETO, 2010) e seus vestígios nas redes digitais, tais 
práticas se manifestam de maneiras singulares, evidenciando a passagem de uma sociedade 
do consumo de marcação (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013) para uma sociedade centrada 
nas táticas do consumo (CERTEAU, 2014), em que os consumidores organizam e criam 
sentidos, naquilo que chamamos de marcação do consumo. Neste artigo, nos dedicamos à 
compreensão dos aspectos do consumo midiatizado, com especial atenção aos rituais que 
chamamos de marcação do consumo, observáveis em seus vestígios na circulação midiática 
(FAUSTO NETO, 2010). 
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Entre as mediações e a midiatização do consumo: entrelaçamentos teóricos   
Nosso ponto de partida é a construção do conceito do consumo midiatizado que, 

adiante, passa a compartilhar dos aspectos da midiatização em sua visão complementar 

às mediações comunicacionais da cultura. Abordaremos as características do consumo 

em seu processo de midiatização para, em seguida, refletir sobre as particularidades deste 

consumo midiatizado no contexto digital e especialmente nas mídias sociais e os rituais 

de marcação do consumo. 

Tal perspectiva tem sido pouco abordada sistematicamente pelos estudiosos da 

midiatização tanto no Brasil como no exterior. No Brasil, os autores ligados à 

midiatização, tais como Braga (2006, 2012) e Fausto Neto (2008, 2010), desenvolvem 

trabalhos próximos aos autores nórdicos da linha social-construtivista, e trazem ao país 

importantes contribuições sobre o tema, porém não o desenvolvem frente à problemática 
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do consumo, orientando seu foco ora às questões epistemológicas, ora a esferas como a 

política, a imprensa ou a religião. Por outro lado, autores brasileiros ligados à tradição 

das mediações, quando falam sobre consumo, referem-se ao consumo midiático, 

enquanto desenvolvimento do conceito de recepção. Observamos, assim como Trindade 

e Perez (2016), uma resistência dessa linha quanto ao estudo do consumo em suas práticas 

na cultura material, o que diferencia os estudos do consumo midiático e do consumo 

midiatizado. 

Quanto aos autores estrangeiros, em seus estudos da midiatização, observamos 

também o protagonismo de temas como a midiatização da política, da religião, da 

brincadeira (HJARVARD, 2014b), e poucas contribuições ao tema do consumo em seus 

processos de midiatização. Nesse sentido, destacamos os trabalhos de Jansson (2002) e 

Eskjær (2013), enquanto contribuições ao tema da midiatização do consumo, como 

exceções.  Tais contribuições apontam caminhos para a construção da ideia do consumo 

midiatizado, que aqui desenvolveremos atentos aos aspectos da midiatização e das 

ritualidades do consumo e em especial destas práticas na esfera digital. 

Trindade e Perez (2016), por exemplo, apresentam a perspectiva latino-americana 

para os estudos da mediações e midiatizações do consumo, a partir da articulação entre a 

midiatização dos autores nórdicos e brasileiros e as mediações desde o ponto de vista 

latino-americano. 

A adoção do termo midiatização em detrimento das mediações do consumo se 

deve, nesse caso, ao fato de que os estudos das mediações (MARTÍN-BARBERO, 

2009a), no Brasil, dedicam-se ao consumo midiático, alinhados aos estudos da recepção. 

Nesse sentido, vemos as mediações como uma perspectiva contextual mais ampla, em 

que a midiatização opera como processo em que a mídia se torna uma mediação cultural 

principal na sociedade. Assim, quando falamos na midiatização do consumo, 

consideramos a complementaridade das teorias das mediações e da midiatização, sendo 

impossível pensar estas sem a contribuição das mediações, no sentido em que a mídia se 

torna ela mesma uma mediação cultural principal. 

Quanto ao consumo, partimos da compreensão do consumo como cultura material 

e não como seu fim (MILLER, 2007), em uma perspectiva segundo a qual os objetos se 

tornam mercadorias ou bens de consumo não por características a eles intrínsecas, mas 

sim por um status que se materializa em seu ciclo de vida social (APPADURAI, 2008). 

Sem se configurar nas características intrínsecas dos bens, ou tampouco nas 
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necessidades e motivações individuais dos sujeitos, o consumo existe enquanto dimensão 

do homem em sociedade, a partir do momento em que o homem lança mão dos bens de 

consumo para criar e comunicar sentidos. 

Douglas e Isherwood (2013), nesse sentido, destacam o papel dos rituais como 

forma de estabilizar significados em uma determinada cultura e assim, o papel dos rituais 

que utilizam bens de consumo para estabelecer os pontos de sentido em uma sociedade 

na qual as narrativas se encontram em movimento constante. Com base nisso, os autores 

introduzem o conceito de consumo de marcação. Uma vez que os bens de consumo 

possuem a capacidade de transmitir valores culturais nos rituais de consumo, o consumo 

de marcação passa a designar o pertencimento do consumidor a determinado grupo social 

e cultural, por meio de rituais de consumo que envolvem os bens portadores dos 

significados necessários a este fim. Saber selecionar, organizar e dispor dos bens de 

consumo em cada situação estão na base dos rituais do consumo de marcação. 

Trazendo a discussão para o contexto contemporâneo, o status social descrito por 

Douglas e Isherwood (2013) deve ser complexificado, uma vez que nosso tempo está cada 

vez mais marcado pela individualização em todas as esferas de nossa vivência e, em 

particular, na esfera do consumo. Lipovetsky (2007) atualiza a questão quando afirma 

que o status social, conforme delineado na era da sociedade afluente, no mundo capitalista 

ocidental a partir da década de 1950, já não mais configura motivação central para o 

consumo. Este, segundo o autor, está cada vez mais relacionado ao processo de formação 

de identidades individuais, na forma de vínculos emocionais entre sujeito consumidor e 

marcas, mais que a simples marcação de um status de pertencimento social, como também 

discute Trindade (2014) no contexto brasileiro. 

A ponte entre as questões de ordem cultural no consumo e a individualização no 

consumo experiencial está na compreensão do consumo como usos, que constituem 

atividade criadora dos sujeitos no cotidiano. A esse respeito, Certeau (2014) estabelece 

uma reflexão sobre o consumo enquanto práticas culturais do cotidiano, e, alinhado com 

Martín-Barbero (2009a), o vê não só como lugar de materialização de desigualdades 

sociais, mas sobretudo de subversão e invenção criativa. 

A apropriação das estruturas toma, então, as formas de estratégias e táticas 

(CERTEAU, 2014). Se as estratégias dizem respeito ao lugar de ordem, àquilo que as 

estruturas pretendem manter fixo e imutável no tempo, as táticas falam sobre as 

apropriações pelos indivíduos nos seus usos e consumos do cotidiano. Estas apropriações 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 4 

ocorrem no nível individual, nas mediações culturais que as caracterizam como táticas. 

O fluxo de significados entre as estratégias e as táticas do consumo ocorre em um 

movimento entre o mundo, os bens e os consumidores, naquilo que McCracken (2010) 

chama de movimento de significados culturais. Segundo o autor, a transferência dos 

significados entre o mundo culturalmente constituído e os bens de consumo é feita 

especialmente pela publicidade e o sistema de moda. Dos bens de consumo para os 

consumidores individuais, por sua vez, a transferência dos significados culturais ocorre 

por meio dos rituais de consumo, a saber, os rituais de troca, de posse, de arrumação e de 

despojamento (MCCRACKEN, 2010, p. 114). 

Destaca-se a centralidade dos sistemas de moda e da publicidade (McCracken, 

2010), mas, de maneira mais ampla, da própria mídia na função da propagabilidade, 

enquanto mediação no consumo. Além disso, pensando no contexto da midiatização 

(HJARVARD, 2014; BRAGA, 2012), podemos pontuar de que forma a mídia enquanto 

mediação cultural principal na sociedade se faz constitutiva na configuração das práticas 

do consumo midiatizado.  

Trindade e Perez (2014), por exemplo, reconhecem o papel das marcas no mundo 

midiatizado enquanto operadoras de vínculos de sentidos entre os bens e os consumidores, 

percebendo assim a marca como mídia e como operacionalização do consumo 

midiatizado. Os autores investem na compreensão dos rituais e seu papel na estabilização 

de sentidos, e veem nos rituais de consumo via produtos e marcas o papel de dispositivos 

midiáticos. 

 Nesse sentido, é a partir da perspectiva institucional dos estudos europeus que 

passamos a delimitar o objeto midiatização do consumo. Isto porque, sendo o consumo 

um fenômeno das sociedades industriais e pós-industriais, a delimitação da midiatização 

como fenômeno urbano e pós-industrial conforme Hjarvard (2014b) torna-se coerente em 

particular para o estudo da midiatização do consumo. Temos, epistemologicamente, o 

objeto midiatização do consumo explicitamente delimitado quanto aos processos de longo 

prazo da influência da mídia e suas lógicas na constituição das práticas de consumo. 

Seguindo esse percurso, ao localizar a mídia na sociedade midiatizada no nível 

das instituições sociais, Hjarvard (2014b) situa também os estudos da midiatização no 

nível intermediário dos processos sociais, ou seja, as instituições sociais e as práticas 

culturais. Desse modo, os estudos da midiatização abrangem objetos de análise que não 

se limitam ao momentâneo ou ao ato comunicacional localizado, e tampouco se estendem 
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ao estudo da midiatização da sociedade como um todo. 

A partir desse ponto de vista, o consumo enquanto prática cultural torna-se um 

objeto em potencial para o estudo da midiatização, delimitado no nível intermediário das 

instituições sociais e entendido agora na perspectiva da midiatização do consumo. Não se 

trata, portanto, do estudo de um ato de consumo localizado, tal como a observação de um 

processo de compra midiatizado em específico, mas sim da constituição do consumo e 

suas práticas no contexto da midiatização enquanto fenômeno de longo prazo. 

Ainda em nível epistemológico, porém de modo mais amplo do que a visão da 

midiatização de autores como Hjarvard (2014b) e Krotz (2014), localizamos a 

midiatização do consumo na percepção da mídia como uma mediação cultural de caráter 

protagonista na sociedade contemporânea. A partir de Martín-Barbero (2004, 2009b) em 

suas “mediações comunicacionais da cultura”, e de sua apropriação para os estudos da 

midiatização por Braga (2012), entendemos a midiatização do consumo como um ponto 

de vista que se opõe à visão de uma mídia de massa que causa efeitos diretos em uma 

população generalizada. Trata-se de uma perspectiva que conforma o estudo do consumo 

sob ambos os aspectos tecnológico e social, vistos como um único processo e seus 

desenvolvimentos em longo prazo. 

Quanto ao percurso conceitual da midiatização do consumo, um primeiro aspecto 

a se observar é o fato de que, sendo um fenômeno das sociedades pós-industriais, tal 

fenômeno tende a predominar em sociedades e culturas de caráter mais individualista. 

Isto não quer dizer que o consumo midiatizado seja uma prática individual, mas 

sim, que ele toma para si características de culturas mais individualistas, uma vez que o 

próprio uso das mídias tem se tornado mais e mais individual: da família reunida em torno 

do único aparelho de televisão na casa, para o aparelho celular individual de cada membro 

da família, por exemplo. 

As marcações do consumo como rituais de curadoria na cultura da conexão    
Particularmente quanto aos usos das mídias sociais, ainda ao desenvolver o 

conceito da midiatização, lembra Hjarvard (2014a) que uma característica das sociedades 

mais individualistas é o percurso inverso no caso dos assuntos antes restritos ao mundo 

privado: estes se tornam cada vez mais semipúblicos ou públicos nas postagens em 

websites, blogs e mídias sociais. 

Característica da sociedade individualista e midiatizada, esta passagem do privado 

ao público acompanha também a midiatização do consumo. Se pensarmos em práticas do 
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consumo alimentar midiatizado, por exemplo, podemos observar este duplo movimento 

da individualização: tomar um café pode ser um ritual de consumo midiatizado por meio 

de uma série de rituais que vão desde uma escolha de uma cafeteria via aplicativos de 

geolocalização, o conhecimento de diferentes tipos de café proporcionado por 

experiências midiáticas, tirar uma fotografia do café, postar nas mídias sociais e outros. 

Tais rituais do consumo no contexto da midiatização implicam uma experiência bastante 

individual da prática alimentar. A exposição da fotografia nas mídias sociais, ou dos 

check-ins nos aplicativos sociais de geolocalização, por outro lado, implicam um tornar 

público esta prática que antes caracterizava-se como um consumo privado.  

Na base deste processo, o fenômeno da virtualização (LÉVY, 2014b; 

HJARVARD, 2014b) possibilita ao consumo midiatizado não só uma diminuição da 

importância da localização física para as atividades de interação, mas também uma 

revisão das relações de tempo e espaço de maneira ampla. As relações entre os 

participantes de uma interação mediada são alteradas, e um mesmo indivíduo pode 

participar de instituições sociais e práticas culturais diferentes, ao mesmo tempo. 

Hjarvard (2014b) lembra que as instituições estão cada vez mais dentro dos lares: o 

trabalho, a política e o consumo, por exemplo, tomam espaço onde antes a família era a 

instituição dominante; esta, por outro lado, perde o protagonismo frente à domesticação 

das demais instituições.  

A partir dessa perspectiva, a complexificação da relação com o tempo e o espaço, 

no caso da midiatização do consumo, está mais na dissolução das fronteiras do aqui e do 

agora do que na simples entrada do consumo no ambiente familiar e doméstico.  

Bairon e Koo (2012) observam, no consumo no ambiente digital, que este difere 

daquele que nomeiam como “tradicional” pelo fato de dispor de uma potencialidade não 

linear, “já que podemos explorar as mais diversas opções de oferta de conteúdo sobre o 

produto e/ou serviço, por meio da exploração interativa dos produtos ou serviços” 

(BAIRON; KOO, 2012, p. 130). Ainda que não se refiram diretamente ao fenômeno da 

midiatização, os autores percebem no consumidor no ambiente midiático digital práticas 

de consumo que são específicas do ambiente midiático e suas potencialidades, práticas 

estas que estão ligadas às percepções de tempo e de espaço não-lineares do virtual. 

A compra por telefone, em seguida via internet nos websites de compra e, hoje, 

por meio de aplicativos, transformou a compra da interação presencial com o local 

especialmente designado para isso, no momento da interação com um vendedor, para a 
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compra desterritorializada, sem contato com o vendedor na mediação da compra, e 

mesmo sem contato físico com o dinheiro.  

De modo mais amplo, por sua vez, as marcas impregnam o cotidiano para muito 

além das vitrines e dos rituais de compra: elas midiatizam os vínculos de sentidos entre 

os bens e os consumidores que vivenciam os rituais de consumo via marcas no seu 

cotidiano. Na midiatização do consumo, as lógicas das mídias influenciam os modos e os 

sentidos de consumir, na experiência vivida com os bens. 

Retomando o exemplo do consumo de um café, o ritual de fotografar e postar a 

fotografia, agora em circulação na rede, configura uma virtualização do consumo 

midiatizado do café, desterritorializando este consumo, que se presentifica em um não-

tempo e um não-lugar. Configura, também, um ritual do consumo midiatizado, de modo 

que simplesmente tomar um café não tem o mesmo sentido de se escolher o melhor 

ângulo, tirar uma fotografia e compartilhar nas mídias sociais, acompanhada de legenda 

e hashtags, e esperando-se as reações de seus contatos. 

O acesso a essa imagem, como um vestígio de sua circulação (FAUSTO NETO, 

2010) no consumo midiatizado, coloca-se também como um ritual, virtual, potencial e 

portanto, desterritorializado. E então, enquanto prática virtual do consumo, sua 

atualização é sempre um ato criativo. A interação do sujeito em uma mídia social, o 

percurso de leitura que ele constrói, as páginas e os perfis que ele visita, até chegar na 

fotografia do café posta como consumo virtual, constituem uma narrativa criada por ele 

na atualização do café midiatizado. 

Isto nos remete a outro aspecto da midiatização do consumo, diretamente 

relacionada às formas como ocorrem os seus rituais, bem como as interações entre os 

consumidores. Trata-se da ideia de circulação midiática (FAUSTO NETO, 2010), que vê 

no contexto da midiatização a evolução complexificadora dos papeis de produção e 

recepção. A circulação midiática surge como contexto do consumo midiatizado, e 

transfere a formação dos sentidos das mensagens do polo da emissão para a complexidade 

interdiscursiva que se opera entre os participantes da interação. A circulação surge, 

portanto, como terceiro elemento que, entre um emissor e um receptor, cria zonas de 

indeterminação onde os sentidos se formam ou se atualizam.  

A circulação midiática mostra-se também coerente com a compreensão do 

consumo em suas estratégias e táticas a partir de Certeau (2014). Ao enxergar o trânsito 

entre as estratégias e táticas do consumo, o autor reconhece a importância do ato criativo 
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nos usos empreendidos pelo consumidor, considerando para isso suas mediações 

culturais.  

Isso nos permite pensar a midiatização do consumo, no contexto da circulação 

midiática, como um processo de concretização da produção de sentidos nas trocas entre 

as estratégias e táticas, de modo que, mais que nunca, as táticas do consumo não só se 

realizam nos usos do cotidiano, mas são remetidas direta ou indiretamente à esfera 

pública. 

Quando nos referimos à forma direta da realização das táticas do consumo, isto 

diz respeito às possibilidades de interação explícita entre os consumidores sobre os bens 

de consumo, deixando evidentes suas impressões, ou ainda, exercendo seu poder criativo 

sobre os bens de consumo agregando-lhes novos significados na circulação midiática.  Já 

a forma indireta se relaciona com aquilo que Fausto Neto (2010) e Braga (2012) chamam 

de escuta prevista. O fluxo do consumo midiatizado possibilita, dentro das lógicas das 

mídias, a programação das estratégias a partir de um exercício de escuta das táticas dos 

consumidores, em uma programação retroativa das estratégias visando uma adequação 

das táticas. Desse modo, a midiatização do consumo também complexifica a dinâmica 

entre as estratégias e táticas de Certeau (2014), a partir do momento em que, na circulação 

midiática, a escuta prevista (FAUSTO NETO, 2010; BRAGA, 2012) transforma a 

dinâmica entre essas duas instâncias. 

Esta reformulação, contudo, não se traduz em uma revolução das estratégias do 

consumo, uma vez que estas visam ao sucesso das empresas e marcas e, de modo geral, 

se mostram muito pouco dialógicas quando confrontadas às táticas do consumo e a 

presença de suas mediações culturais. Afinal, as mediações institucionais e corporativas, 

de um lado, e as mediações culturais, de outro, possuem dinâmicas e finalidades bastante 

distintas. 

Ainda assim, ressalva feita aos objetivos mercadológicos das estratégias, existe 

um movimento muito importante de reconhecimento e escuta das táticas do consumo 

midiatizado na conformação dos sentidos desse consumo. 

As táticas do consumo midiatizado, nos usos dos bens de consumo dentro das 

mediações de cultura, com destaque hoje para as mediações de gênero e etnia, operam no 

sentido de uma readequação das estratégias comunicacionais de marca, bem como na 

conformação de significados culturais que não são simplesmente transmitidos entre as 

marcas, os bens e os consumidores, mas sim, são constituídos na interação via consumo 
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midiatizado e seus rituais.  

Uma vez compreendida a midiatização do consumo enquanto processo conduzido 

pela influência da marca-mídia como instituição social no consumo como práticas 

culturais, considerando-se a dinâmica entre as estratégias e táticas bem como a sua 

operacionalização via rituais de consumo no contexto interacional da circulação 

midiática, cabe agora observar as particularidades do consumo midiatizado na sociedade 

em rede. Isto não implica necessariamente olhar apenas para as práticas de consumo nas 

mídias digitais, mas sim para o consumo midiatizado na sociedade em rede que, conforme 

Castells (2009), é o modelo social do paradigma informacional de nosso tempo, enquanto 

lógica regulatória que transcende os sistemas de redes computacionais concretas e se 

estende a todo tipo de relações. 

A sociedade em rede se torna o contexto ideal para o processo de midiatização do 

consumo, uma vez que oferece uma organização menos centralizada e mais difusa da 

informação, bem como dos significados envolvidos nas práticas de consumo. Abrindo 

possibilidades para as práticas do consumo midiatizado em rede, o hipertexto 

(CASTELLS, 2009; LÉVY, 2014c) torna-se a estrutura dos fluxos de interações no 

ambiente digital. O hipertexto, enquanto processo de escrita e leitura não-linear, traz 

consigo uma série de affordances (HJARVARD, 2014b) às mídias digitais, ampliando as 

possibilidades e o alcance da criação de sentidos, ou, como prefere Lévy (2014c), a 

atualização de sentidos, do virtual para uma instância contextual. Isto representa uma 

condição rentável para os trânsitos entre as estratégias e as táticas do consumo 

midiatizado, pois amplia as possibilidades de criação nas táticas, bem como de escuta 

para reconfiguração das estratégias, nos vestígios do consumo na circulação midiática.  

Outro aspecto da sociedade em rede (CASTELLS, 2009), com importantes 

implicações na midiatização do consumo, é a conformação dos espaços de fluxos em 

substituição aos espaços de lugares. Isto caracteriza o consumo midiatizado cada vez mais 

descolado de um pertencimento de caráter local, e mais conectado a lógicas que se 

pretendem mais globais, e que tendem a apagar ou esconder registros contextuais de 

locais ou culturas, ao menos no que diz respeito às elites das redes, que não 

necessariamente correspondem às elites socioeconômicas do mundo off-line. 

Se, por um lado, as mediações culturais nas táticas do consumo midiatizado se 

fazem presentes nas ressignificações do consumo, por outro lado, as elites do consumo 

midiatizado nas redes lançam mão do apagamento de aspectos culturais que remetam a 
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localidades e temporalidades específicas em suas táticas, na perspectiva dos espaços de 

fluxos. Nesse caso, são as mediações de discursos hegemônicos que conformam um 

consumo midiatizado que se pretende deslocalizado e atemporal, que não remete a uma 

historicidade e que conecta essas elites em nível global, com a pretensão de apagar tudo 

o que remeta à heterogeneidade e às desigualdades que caracterizam o mundo social. 

Além disso, no contexto da midiatização do consumo em suas particularidades na 

sociedade em rede, é preciso pensar o papel do consumidor no espalhamento ou 

propagação de conteúdos na rede que, neste caso, se torna um ritual do consumo 

midiatizado. 

Entendemos a propagação tal como Jenkins et al (2014), que reconhecem os 

fenômenos nas redes como sendo essencialmente culturais, nomeando, assim, uma 

cultura da conexão. As táticas do consumo midiatizado trazem, como mediação cultural, 

a cultura da conexão, o que implica uma série de práticas que se estabelecem na circulação 

midiática nas redes digitais.  

O fenômeno da propagação é amplificado por outro aspecto importante da 

midiatização do consumo, a saber, a recuperabilidade dos conteúdos e dos percursos na 

rede, um terreno que estimula o desenvolvimento de uma cultura do residual (JENKINS 

et al, 2014; WILLIAMS, 2005). O consumo midiatizado em rede, na circulação midiática 

no ambiente digital, deixa vestígios, ou rastros, que são processados e armazenados por 

softwares, tornando-se recuperáveis via exploração de conteúdos, sistemas de busca ou 

ferramentas disponíveis para o usuário demarcar os conteúdos para acessos futuros. 

Tais rastros geram, via processamento pela lógica dos algoritmos (CORRÊA; 

BERTOCCHI, 2012), perfis de navegação, de consumo e de comportamento geral na 

rede, que podem servir aos processos de escuta retroativa das táticas do consumo 

midiatizado. Estes algoritmos constituem a estrutura da chamada web semântica que, 

segundo as autoras, trata-se da fase atual da rede, em que os algoritmos, ou robôs, 

automatizam respostas aos comportamentos dos usuários na rede, escolhendo, por 

exemplo, as notícias que serão exibidas a cada um com maior relevância. Além disso, 

estes rastros estão na base das atividades de coleta, categorização e ressignificação 

realizados pelos usuários como rituais do consumo midiatizado. 

Criar valor por meio da categorização de conteúdos na rede torna-se, então, um 

ritual do consumo midiatizado. De toda a infinidade de conteúdos disponíveis sobretudo 

em caráter residual na rede, uma filtragem já é, quase sempre, realizada por meio dos 
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algoritmos que atuam como robôs, automatizando uma seleção do que cada usuário 

receberá com mais relevância, com base em perfis pregressos de navegação, mas também 

com base em programações intencionais que, a partir do ponto de vista institucional de 

corporações, governos e esferas de poder em geral, selecionam conteúdos para serem 

exibidos com prioridade. 

Estes rituais de seleção, categorização, criação de valor na recontextualização do 

objeto prestam-se, nas táticas do consumo, a atividades de propagação, ou de influência, 

ou simplesmente de recuperabilidade para buscas futuras e que acabam por servir como 

indicações para o trabalho dos algoritmos curadores de conteúdo (SAAD; BERTOCCHI, 

2012). O uso das hashtags, nesse caso, contribui para se criar uma ontologia de forma 

intencional na web semântica, realizando as conexões entre os conteúdos e, assim, 

guiando respostas automáticas dadas por robôs. 

Aprofundando este aspecto, as práticas de curadoria digital têm, segundo Lévy 

(2014b), a função de organizar a inteligência coletiva dispersa na rede. Isto se torna, 

portanto, uma forma de criar valor por meio da avaliação e dos agrupamentos de temas 

nas mensagens nas redes. 

No mesmo caminho, Jenkins et al (2014, p. 119) reconhecem na atividade de 

curadoria, e especialmente nos processos de avaliação em que ela se baseia, a importância 

para a criação de valor, na curadoria tanto off-line como online. Os rituais de seleção e 

curadoria tornam-se centrais no processo de midiatização do consumo, uma vez que, mais 

do que nunca, a criação de valor nos bens de consumo está em outros momentos para 

além dos processos de compra.  

Nos rituais do consumo midiatizado e, em especial, nos rituais de curadoria, está 

uma das bases para a realização do capital social conforme Bourdieu (2001) e, 

particularmente nas redes digitais, conforme Recuero (2009, 2012). Isto porque, na 

perspectiva do consumo experiencial como elemento da formação das identidades, saber 

selecionar, interligar, tecer relações e indicar conteúdos ou bens de consumo, seja de 

maneira direta ou indireta, são caminhos que levam a ganho de capital social, na forma 

de importância, credibilidade ou mesmo status a partir do reconhecimento público das 

habilidades do sujeito curador.  

Os rituais de curadoria no consumo midiatizado constituem, assim, um aspecto da 

acumulação de capital social em diferentes esferas de sociabilidade, que caracteriza as 

mídias sociais a partir do entendimento de seus usos, e não de possibilidades tecnológicas 
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a elas inerentes. 

Dentre estes rituais de curadoria do consumo midiatizado, dedicamos mais 

atenção aos rituais de marcação do consumo a partir da utilização de hashtags3. 

Entendemos que as hashtags configuram, dentro daquilo que chamamos de rituais de 

marcação do consumo midiatizado, uma série de práticas que tem como objetivo, por um 

lado, o acúmulo de capital social na rede e, por outro lado, a própria categorização dos 

bens, em uma forma de consumo digital que se assemelha a uma coleção, por meio de 

rastros recuperáveis. 

Na perspectiva do consumo midiatizado, a escolha de uma ou mais hashtags para 

acompanhar postagens, sejam textuais, de imagens ou audiovisuais, torna-se um ritual a 

que nomeamos marcação do consumo, uma vez que está relacionado às práticas de 

curadoria no ambiente digital, criando valor, recuperabilidade e interligações com outras 

postagens que utilizem as mesmas hashtags. 

É importante pontuar que os rituais de marcação do consumo não vêm em 

substituição ao consumo de marcação. As marcações do consumo emergem como uma 

readequação daquela proposta, uma vez que a marcação surge com o próprio consumo e 

é realizada ativamente pelo consumidor em si, mediante as possibilidades das ferramentas 

das mídias sociais. A marcação do consumo traz aos sujeitos consumidores o papel de 

realizar a avaliação e a curadoria no consumo midiatizado, criando valor, significado e, 

enfim, capital social na rede, no mesmo sentido, porém de forma mais fluida que o status 

social referido no consumo de marcação. 

 

Considerações finais: os rituais de marcação nas mediações e midiatização do 
consumo    

Ao longo deste artigo, apresentamos uma série de aspectos envolvidos nos rituais 

de marcação do consumo midiatizado por meio da utilização de hashtags em postagens 

das mídias sociais: 

 

a) Curadoria de bens de consumo e suas categorias. As hashtags possibilitam formas de 

curadoria do consumo, nos rituais de marcação do consumo midiatizado, a partir 

desta aplicação de “etiquetas” acompanhadas pelo sinal “#”, que podem conter 

                                                
3 Utilizamos a expressão “ritual de marcação” de forma diversa da que utiliza Recuero (2012), que chama 
de rituais de marcação as formas de demarcar, em uma conversação, pontos e contextos para além do que 
é dito e escrito, conforme verificamos no tópico anterior. 
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informações adicionais sobre o bem de consumo, sobre suas qualidades ou sobre 

categorias de pertencimento, avaliações ou, ainda, que estabeleçam relação com 

outros bens, produtos ou marcas no consumo midiatizado. 

b) Ligações diretas entre os conteúdos. Em mídias sociais como o Twitter, o Instagram 

ou o Facebook, a junção entre o sinal “#” e uma palavra ou expressão, cria 

automaticamente um hyperlink, que interconecta todas as postagens que estejam 

acompanhadas dessa hashtag.  

c) Uma ontologia para a web semântica. Seguindo o mesmo princípio, a criação de 

conexões entre as postagens, por parte do consumidor, serve de guia para a atuação 

dos algoritmos curadores, fornecendo informações sobre a pertença de dois ou mais 

conteúdos a uma mesma marcação, o que se torna muito importante enquanto táticas 

do consumo midiatizado. 

d) Demonstração de conhecimento sobre o bem de consumo marcado. A capacidade de 

escolher uma hashtag, somá-la à postagem e assim categorizar o bem de consumo 

midiatizado é um processo que revela a competência do consumidor curador no seu 

conhecimento sobre o objeto categorizado, ou sobre a categoria a que ele pertence. 

e) Demonstração de conhecimento sobre os usos das hashtags em si. Escolher hashtags 

que já possuam certa popularidade na rede é uma forma de mostrar familiaridade com 

a própria rede. 

f) Aumento de seguidores nas mídias sociais. Por todos os aspectos expostos acima, o 

uso de hashtags nas marcações do consumo insere o consumidor midiatizado em um 

contexto de status de consumo, nos termos de um capital social na rede.  

g) Recuperação dos vestígios do consumo na circulação midiática. As marcações do 

consumo com os usos das hashtags permitem a rastreabilidade e a recuperação dos 

vestígios do consumo midiatizado em sua circulação, configurando um ambiente 

propício para a cultura da propagabilidade baseada nos conteúdos residuais na rede.  

 

Compreendemos que outras práticas do consumo midiatizado, tais como as 

sinalizações do “curti” ou “gostei”, o comentário e o compartilhamento acabam por 

funcionar como elementos da curadoria bem como de aumento da popularidade e ganho 

de capital social na rede. Porém, esta modalidade de curadoria se realiza de modo indireto, 

por meio da leitura dos rastros dessas interações pelos algoritmos, na perspectiva de uma 

“opacidade semântica” (LÉVY, 2014b).  
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É dentro da lógica da “folksonomia” (LÉVY, 2014b) que compreendemos os usos 

da hashtag na marcação do consumo midiatizado, considerando sua complexidade, suas 

ambiguidades e seus efeitos de sentidos. Diferentemente de Lévy (2014b), que pretende 

na semântica da rede uma linguagem amplamente livre de ambiguidades para a 

organização da inteligência coletiva na rede, acreditamos na rede como campo de 

complexidades, em que sujeitos humanos e sociais desempenham papeis, em particular 

nas táticas do consumo midiatizado. Acreditamos na categorização e na criação de valor 

social e cultural nos rituais do consumo de marcação, realizado pelos sujeitos 

consumidores a partir da utilização das hashtags. 

Nesse sentido, este artigo buscou desenvolver os aspectos das mediações e 

midiatização do consumo, o que ainda carece de investigações mais profundas. 

Construímos o conceito do consumo midiatizado, a partir dos cruzamentos das teorias do 

consumo em vieses sociológicos, antropológicos e filosóficos, com as teorias das 

mediações e da midiatização. Percebemos, de modo claro, que se torna impossível pensar 

a midiatização do consumo no contexto brasileiro e latino-americano sem se atentar para 

as mediações, que dão conta dos aspectos intrínsecos das sociedades para as quais o 

consumo é inclusive um modo de se acessar a cidadania (CANCLÍNI, 1995). 

Chegamos, assim, à proposição dos rituais da marcação do consumo como 

práticas específicas do consumo midiatizado no contexto da sociedade em rede, em que 

os consumidores organizam e criam sentidos por meio de suas táticas nos seus usos 

cotidianos. Trata-se de um novo contexto, em que as marcações explícitas de status social 

não fazem tanto sentido, e que convida a estudos mais amplos acerca dos processos de 

mediações e midiatização do consumo. 

 

REFERÊNCIAS 
APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. 
Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. 
 
BAIRON, Sérgio e KOO, Lawrence. As formas de vida do consumo digital e do consumo 
tradicional. Revista Signos do Consumo, v.4, n.1, 2012. P. 125 – 134. Disponível em:  
http://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/view/49983/54107. Acesso em: 17/11/2016. 
 
BOURDIEU, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 
2001. 
 
BRAGA, José Luiz. Circuitos versus campos sociais. In: MATTOS, Maria Ângela; JANOTTI 
JUNIOR, Jeder; JACKS, Nilda, org. Mediação e Midiatização. Livro Compós 2012. Salvador: 
EDUFBA, 2012. P. 23-39. Disponível em: 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 15 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6187/1/MIDIATIZACAO_repositorio.pdf. Acesso em 
29/11/2016. 
 
CANCLÍNI, Néstor García. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 
globalización. México, Grijalbo, 1995. 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 
Volume 1. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 12a reimpressão. 
 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2014, 22a 
edição. 
 
CORREA, Elizabeth Saad e BERTOCCHI, Daniela. A cena cultural do jornalismo 
contemporâneo: web semântica, algoritmos, aplicativos e curadoria. Revista Matrizes – v. 5 – 
n. 2, jan./jun. 2012. P. 123 a 144. Disponível em: 
http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/MATRIZes/article/view/8141/7508 Acesso em 
20/11/2016. 
 
DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens. Para uma antropologia do 
consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2013. 2a Ed. 
 
ESKJÆR, Mikkel Fugl. The mediatization of ethical consumption. MedieKultur: Journal of 
media and communication research, [S.l.], v. 29, n. 54, p. 21 p., june 2013. Disponível em:  
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/7274/6764. Acesso em 
15/11/2016. 
 
FAUSTO NETO, Antônio. As bordas da circulação. Revista ALCEU - v. 10 - n.20 - jan./jun. 
2010. P. 55 a 69. Disponível em: http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Alceu20_Neto.pdf. 
Acesso em: 20/10/2016. 
 
JANSSON, André. The Mediatization of Consumption. Towards an analytical framework of 
image culture. In: Journal of Consumer Culture, vol 2, n 1, March 2002. P. 5-31. Disponível 
em: http://joc.sagepub.com/content/2/1/5.abstract. Acesso em: 15/11/2016. 
 
JENKINS, Henry, FORD, Sam e GREEN, Joshua. Cultura da conexão. Criando valor e 
significado por meio da mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. 
 
HEPP, Andreas; KROTZ, Friedrich, org. Mediatized worlds: understanding everyday 
mediatization. In: HEPP, Andreas; KROTZ, Friedrich, org. Mediatized worlds: culture and 
society in a media age. London: Palgrave Macmillan UK, 2014. (E-book) 
 
HJARVARD, Stig. Midiatização: conceituando a mudança social e cultural. MATRIZes – 
Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São 
Paulo. V.8, n. 1, jun./jul. 2014. (a) Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/82929/85963. Acesso em 30/09/2016. 
 
_______________. A midiatização da cultura e da sociedade. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2014. (b) 
 
KROTZ, Friedrich. Media, mediatization and mediatized worlds: a discussion of the basic 
concepts. In: HEPP, Andreas; KROTZ, Friedrich, org. Mediatized worlds: culture and society in 
a media age. London: Palgrave Macmillan UK, 2014. (E-book) 
 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 16 

LÉVY, Pierre. A esfera semântica. Tomo 1 – Computação, cognição, economia da informação. 
São Paulo: Annablume, 2014 (a). 
 
___________. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2014 (b). 2a edição, 1a reimpressão. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo. Travessias latino-americanas da 
comunicação na cultura. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
 
_______________________. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 2009a. 
 
_______________________. Uma aventura epistemológica. Matrizes, v. 2, n. 2, p. 143-162, 
2009b. Entrevista concedida à Maria Immacolata Vassalo de Lopes. 
 
MCCRACKEN, Grant. Cultura e Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e 
das atividades de consumo.  2ed. São Paulo: Mauad, 2010. 
 
MILLER, Daniel. Consumo como cultura material. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, 
ano 13, n. 28, p. 33-63, jul./dez. 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v13n28/a03v1328.pdf. Acesso em 14/07/2016. 
 
RECUERO, Raquel. Mapeando redes sociais na Internet através da conversação mediada pelo 
computador. In: NASCIMENTO, Antonio Dias; HETKOWSKI, Tania Maria, org. Educação e 
contemporaneidade: pesquisas científicas e tecnológicas. Salvador: EDUFBA, 2009. P. 251-
274. Disponível em: http://static.scielo.org/scielobooks/jc8w4/pdf/nascimento-
9788523208721.pdf Acesso em 09/11/2016. 
 
_______________. A conversação em rede. Comunicação mediada pelo computador e redes 
sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
 
TRINDADE, Eneus. Mediações e Midiatizações do Consumo. Anais do XXXVII Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom. Foz do Iguaçu, PR, 2014. 
 
TRINDADE, Eneus; PEREZ, Clotilde. Os rituais de consumo como dispositivos midiáticos para 
a construção de vínculos entre marcas e consumidores. Revista Alceu, v. 15, n. 29, jul/dez 2014. 
P. 157 - 171. Disponível em: http://revistaalceu.com.puc-
rio.br/media/artigo%2010%20alceu%2029%20-%20pp%20157-171.pdf. Acesso em 16/11/2016. 
 
_______________________________. O lugar do sujeito entre mediações e midiatizações do 
consumo: uma perspectiva latino-americana. XXV Encontro Anual da Compós, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016. Disponível em:  
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-
academica/002773893.pdf Acesso em: 15/11/2016. 
 
WILLIAMS, Raymond. Base e superestrutura na teoria cultural marxista. In: Revista USP, n. 
66, março a maio de 2005, p. 210-224. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/13448/15266. Acesso em 02/11/2016. 


