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

 

Cultura da Conexão: diálogo entre recepção  
e relações midiáticas na Cibercultura  1

Phillipe Halley Martins PEREIRA  2

Maria Cristina GOBBI  3

Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP 

Resumo 

A evolução tecnológica dos meios de comunicação vem orientando o mundo a uma             
renovada experiência relacional com a cultura. Cada passo na evolução          
econômico-social, nota-se um crescimento no acesso e participação da sociedade nas           
tecnologias midiáticas, desencadeando transformações nos cenários da comunicação        
como um todo. Resultado de uma nova lógica midiática: cultura moldada pelas mídias e              
seu conteúdo propagável. Essa é a “Cultura da Conexão”, termo cunhado por Henry             
Jenkins para caracterizar essa conectividade acentuada e crescente de nossa era. A            
proposta do artigo é propor um diálogo entre esse conceito e as teorias da Estética da                
Recepção e a Cibercultura, com o intuito de discutir como se desenvolve a “Cultura da               
Conexão" na vida em sociedade. 
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O contínuo progresso dos meios de comunicação, plataformas de acesso e           

propagação da informação conduz os rumos da sociedade contemporânea a uma           

diferente experiência relacional com a comunicação. Essas transformações e mutações          

comunicacionais contemporâneas representam outra possibilidade de participação,       

interatividade, difusão e propagação de ideias. A sociedade que adentra nesse século,            

não é menos ‘moderna’ que a aquela que entrou no século XX; sendo essa no máximo                

‘moderna de um modo diferente’, uma vez que cada passo da sociedade civil organizada              
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visando à ampliação do acesso e a participação nas tecnologias midiáticas, desencadeia            

significativas transformações e influência nos cenários culturais, artísticos e         

comportamentais (BAUMAN, 2001). 

Está influência é observada especialmente no que tange o constante avanço das            

plataformas midiáticas. As mídias têm sua evolução em compasso semelhante. De           

pontos de contato fixos - como telefone, computadores - a canais de comunicação -              

como jornais, revistas, livros, televisão, por exemplo - a demanda pela mobilidade ditou             

a migração desses gadgets para a palma das mãos. As inovações surgem em profusão              

quase ininterruptas. O propósito é, aproximar os indivíduos separados pela distância           

física em tempo real, por meio da internet, armazenar dados, acesso a diferentes             

conteúdos ; enfim, possibilitar uma facilidade de contato e democratização de acesso a             

uma variedade de informações. Não apenas uma mídia tem a capacidade de reconfigurar             

outra, mas também possui as condições de modificar as estruturas sociais, instituições e             

as práticas comunicacionais em torno desse universo midiático. Essa propagação de           

conteúdo orientou o mundo a uma renovada experiência relacional com a comunicação,            

bem como com as diferentes manifestações artísticas e culturais. 

Observar essa movimentação não me parece o desafio, uma vez que estas se             

apresentam mais consistentes ao passo da velocidade e do fluxo de informações            

disponíveis para a sociedade. Entretanto, analisar, compreender e apontar questões          

quanto a influência dessas plataformas acerca dos relacionamentos humanos se          

apresenta como o desafio. Enxergar esses desdobramentos dessa recente e ininterrupta           

mudança nas maneiras e propostas de comunicação consiste em entender como           

proporcionar maior alcance para e pelos usuários destas tecnologias, democratizando e           

pluralizando sua criação e uso pode resultar em alterações relacionais com seus grupos             

de contato. 

Essas transformações associadas à modernidade, tem uma característica de         

libertar o indivíduo de apoios tidos como estáveis nas tradições e nas estruturas sociais e               

culturais (HALL, 2011). Esse movimento contemporâneo propõe a aproximação de          
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pessoas no ciberespaço , conectadas umas às outras pelas redes sociais e aplicativos de             4

troca de mensagens instantâneas – como Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp,          

Twitter, YouTube, Google+, por exemplo – fazendo uso de plataformas móveis –            

smartphones, tablets e notebooks. Nesse sentido, temos o pontapé reflexivo inicial no            

que tange o tempo e o espaço dessas conexões humanas. 

A mudança em questão é a nova irrelevância do espaço, disfarçada           
de aniquilação do tempo. No universo do software da viagem à           
velocidade da luz, o espaço pode ser atravessado, literalmente, em          
“tempo nenhum”; cancela-se a diferença entre “longe” e “aqui”. O          
espaço não impõe mais limites à ação e seus efeitos, e conta pouco,             
ou nem conta. Perdeu seu “valor estratégico”, diriam especialistas         
militares (BAUMAN, p. 148-149, 2001). 

A conectividade observada nesse ambiente virtual, permite a circulação e a           

reunião de informações, produções artísticas, intelectuais, opiniões, ideias, práticas         

comunicativas, em uma articulação da cibercultura defendida por Pierre Lévy (1999).           5

Nesse contexto, percebe-se a necessidade de estar conectado, seja trocando informações           

e mensagens instantâneas ou atualizando perfis nas redes sociais. 

A convivência que temos na contemporaneidade com as mídias, seus conteúdos           

compostos por sonoridades e imagéticas computacionais, a partir dos dispositivos          

móveis, vem produzindo reviravoltas e reconfigurações nas concepções anteriormente         

assentadas do valores sociais difundidos e estabelecidos pela sociedade. A todo           

momento, somos convidados a se debruçar em cima dessas concepções e repensá-las em             

detalhes e em profundidade, pois a cada nova emergência de ordem tecnológica e ligada              

diretamente com a comunicação são desencadeados novos recursos e procedimentos          

midiáticos. Estes, por sua vez, criam diferentes possibilidades e formas de contato entre             

os usuários, o conteúdo e sua sensibilidade estética, que reconfiguram o presente, ao             

passo que ressignificam seu passado. Esse repensar os movimentos que fazemos com            

4 “É a interconexão digital entre computadores ligados em rede. É um espaço que existe entre os computadores,                  
quando há uma conexão entre eles que permite aos usuários trocarem dados. É criado a partir de vínculos, e não se                     
confunde com a estrutura física -  os cabos, as máquinas, os dispositivos sem fio -  que permite essa conexão”                   
(MARTINO, 2014, p. 29). 

5 “Trata-se de um fluxo contínuo de ideias, práticas, representações, textos e ações que ocorrem entre pessoas                 
conectadas por um computador - ou algum dispositivo semelhante - a outros computadores” (MARTINO, 2014, p.                
27). 
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nossa relação com as mídias - em especial, as digitais - é pertinente para              

compreendermos as mudanças sociais e culturais que estão sendo tecidas em tempo real.  

Quando dizemos que nossa cultura está em processo de se tornar           
mais participativa, falamos em termos relativos, ou seja, participativa         
em relação aos sistemas mais antigos de comunicação de massa, e           
não em termos absolutos. Não vivemos, e talvez nunca vivamos, em           
uma sociedade em que cada membro seja capaz de participar          
plenamente, em que a mais baixa das classes baixas tenha a mesma            
capacidade comunicativa que as elites mais poderosas (JENKINS;        
GREEN; FORD, 2014, p. 241). 

Essa condição de se estar a todo o momento, apresenta uma realidade de             

conexão não observada antes. Os desdobramentos dessa “vital conectividade” tem são           

encontrados em diferentes aspectos comunicativos, permeados pelas mídias digitais,         

como aponta 

A circulação de conteúdo de mídia dentro da cultura participativa          
pode servir a uma variedade de interesses, alguns deles culturais          
(como promover um dos sexos ou um artista), outros pessoais (como           
fortalecer os laços sociais entre amigos), ou políticos (como criticar a           
construção do gênero e da sexualidade dentro da mídia de massa) e            
econômicos (como os que servem às necessidades imediatas de         
indivíduos comuns, assim como aqueles que atendem às        
necessidades das indústrias de mídia) (JENKINS, 2009, p. 62-63). 

Esse processo de multiconexão na sociedade – como é percebido e citado por             

Lévy – desencadeia um efeito colateral: maior frequência na interação virtualizada das            

relações humanas ao interagir com o mundo virtual, os usuários o exploram a o              

atualizam em tempo real, ao mesmo instante em que suas interações são enriquecidas             

coletivamente, em que o mundo virtual passa a tornasse um vetor conjunto de             

inteligência e criação coletiva. 

Cenário da conexão brasileira 

A disponibilidade de acesso à internet vem crescendo consideravelmente em          

diferentes segmentos da sociedade brasileira, como aponta relatório de 2016 divulgado           

pelo IBGE, baseados em dados do Suplemento de Tecnologias de Informação e            

Comunicação - TIC - da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD. De              

acordo com o relatório, em 2014, “95,4 milhões de pessoas, ou 54,4% da população              
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com dez anos ou mais idade, acessaram a rede pelo menos uma vez, em um período de                 

três meses – sendo que, em 2013, essa parcela era de 49,4%” (VALOR, 2016). Em um                

comparativo do período inicial das pesquisas do IBGE, 2004, a evolução na inclusão             

digital é significativa. Desde aquele ano, o acesso à internet via microcomputador estava             

em 6,3 milhões dos domicílios do país - e passou para 28,2 milhões deles, em 2014.                

Esses números equivalem a 12,2% do total de domicílios, em 2004; e a 42,1% deles, em                

2014” (VALOR, 2016). 

O significado último da rede ou o valor contido na cibercultura é            
precisamente a universalidade. Essa mídia tente à interconexão geral         
das informações, das máquinas e dos homens. E portanto, se, como           
afirmava McLuhan, “a mídia é a mensagem”, a mensagem dessa          
mídia é o universal, ou a sistematicidade transparente e ilimitada          
(LÉVY, 1999, p. 115). 

Segundo dados do relatório da Agência Mintel , publicados em 2015, os           6

dispositivos inteligentes deverão avançar a novos níveis de interação, distribuição de           

dados, propagação da informação e conectividade. De acordo com a agência, com “(...)             

toda essa coleta de dados, as pessoas irão cada vez mais compartilhar esses dados com               

profissionais para diversas análises” (MINTEL, 2015, p. 36-37). Percebe-se a partir           

disso indícios de que “(...) as mudanças geracionais nas tecnologias da comunicação            

criam efeitos sociais, culturais, técnicos e cognitivos, cujo nível de efetividade e de             

penetração depende da natureza e do alcance da implementação das tecnologias em cada             

cultura” (SANTAELLA, 2007, p. 201). 

Com o cenário contemporâneo e as tendências apontadas pelo mercado, “(...) a            

jornada do consumidor online certamente será impactada de maneira cada vez mais            

intensa pelos dispositivos móveis, afinal os smartphones estão nas mãos dos         

consumidores em praticamente 100% do tempo” (ECOMMERCEBRASIL, 2015), a         

utilização de plataformas móveis para se estar conectado tende a manter as relações             

humanas mais midiatizada e online do que nunca. 

Entre os dados mais destacados de um dos informes mais          
importantes sobre o tema que se publicaram na atualidade, destaca          
especialmente a troca percebida entre os jovens respondentes de 18 a           

6 Relatório disponível mediante cadastro em: http://brasil.mintel.com/, acesso em 17 de junho de 2017. 
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24 anos. Para 28% assinalou que sua principal fonte de informação           
são as redes sociais, superando a televisão pela primeira vez, que se            
situou em 24% (PERIODISMO CIUDADANO.COM, 2015) . 7

A presença relevante dos smartphones revelada nas pesquisas acima, reforça o           

argumento do estudo das influências que estas plataformas têm sobre os jovens            

brasileiros e suas consequências na vida em sociedade. “Um tipo diferente de mudança             

estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX” (HALL,            

2011, p. 9). Esta transformação de cultura moldada pelas mídias e seu conteúdo             

propagável, criado, recriado e promovido pelos usuários - neste caso, entre os jovens -              

molda a lógica midiática, com o intuito de gerar maior participação popular. Dado que a               

cultura pode ser considerada e encarada como uma produção de significados e sentidos             

contínua, se mostra possível um entendimento de que sempre estamos em processo            

cultural - especialmente se levarmos em conta uma sociedade tecida e de certa forma              

regida pelas mídias. 

A conectividade e recepção midiática 

Tais movimentos e reconfigurações no comportamento denotam influências e         

alterações na identidade multifacetada culturalmente do homem contemporâneo. Como         

enfatiza Martino (2014), “os meios de comunicação são responsáveis pela organização,           

gestão e disseminação do conhecimento nas sociedades. Sem eles não há cultura, e as              

relações sociais estariam seriamente comprometidas. Portanto, os meios usados para          

disseminar as informações são responsáveis pela forma de distribuição do conhecimento           

na vida social” (p. 189). Com essa perspectiva,  

o uso de determinados serviços não deveria ser visto isoladamente,          
mas, ao contrário, num contexto de conexões, uma vez que as pessoas            
adotam um leque de tecnologias com base em que se e quando uma             
plataforma específica melhor sustenta as atividades culturais com as         
quais se envolve (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 35). 

7 [Tradução do autor]. Entre los datos mas destacados de uno de los informes más importantes sobre el tema que se                     
publican en la actualidad, destaca especialmente el cambio percibido en los jóvenes encuestados de 18-24 años. El                 
28% señala que su principal fuente de información son las redes sociales, superando a la televisión por primera vez,                   
que se situó en el 24%. 
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As alterações a partir de influências culturais da sociedade, apontam para           

reflexões da recepção, apropriação e aplicação desse conhecimento pelo indivíduo.          

Antes do conceito de inteligência coletiva, o conceito da estética da recepção propunha             

em sua essência o rompimento do texto pelo leitor. Partindo desse pressuposto, a             

questão fundamental não é decidir quem é o detentor do sentido do texto - que no                

ciberespaço, pode receber diferentes sentidos, que incorporam interpretações,        

amplificando a ideia inicial - e sim saber como o texto e o sujeito se constituem, e de                  

que modo o sentido os atravessa (CRUZ, 1986, p. 59). 

Na era da convergência, essa nova propriedade de sentido se faz pelos            

hipertextos. O termo utilizado pelo autor manifesta um momento vivido pela sociedade            

moderna nas últimas décadas, com maior acuidade no início do século XXI. Os meios              

de comunicação, a divulgação das informações, fatos e histórias, bem como o acesso             

aos diversos produtos culturais e artísticos ampliaram o conceito de “aldeia global” de             8

Marshall McLuhan. Assim, conviver nesse novo processo tecnológico de difusão da           

informação traz facilidades de interação da população com bens culturais, artísticos e            

publicitários. 

Tais mudanças conduzem a sociedade para avanços nos estágios de          

convergência de propostas e intenções, do público usuário/consumidor de mídia e seus            

objetivos como participante de uma nova esfera da comunicação: a da convergência            

cultural, por meio da inteligência coletiva. Essas mudanças, incorporam - ainda que de             

maneira inconsciente - um novo entendimento da estética da recepção no ambiente do             

ciberespaço, em especial, no que tange a cibercultura. 

A propagação dos textos de mídia nos ajuda a expressar quem           
somos, a reforçar nossos relacionamentos pessoais e profissionais, a         
fortalecer nossas relações uns com os outros, a construir uma          
comunidade e a conscientizar mais pessoas dos assuntos com os          
quais nos preocupamos. O compartilhamento da mídia além de         
nossas fronteiras culturais aumenta a oportunidade de ouvir outras         
perspectivas e de desenvolver empatia por perspectivas diferentes da         
nossa (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 366). 

8 Uma visão de mundo em que as comunidades estão conectadas entre si, através de avançadas tecnologias de                  
comunicação e transporte. 
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A interatividade proposta pelas novas mídias sociais permite ao receptor,          

participar da construção de atividades culturais e artísticas. Seu papel antes de receptor             

passivo, ganha uma nova conotação, de construtor da informação e propagador dessas            

idéias. Com essas alterações no espaço público de discussão, o ciberespaço seria uma             

versão ampliada e revista do conceito de Ágora , da Grécia Antiga.  9

Evidentemente, esse novo palco de debates, construção de pensamentos,         

ressignificação de sentido de textos, conceitos e informações não fica restrito somente a             

discussões políticas, um dos principais enfoques dos gregos naquele espaço de           

contenda. A essência das questões debatidas na web, em especial nas redes sociais,             

estão além do foco político. Entender essas mudanças somente como uma encenação da             

modernidade ou senso comum é ignorar que “obra aberta” a leituras diversas é uma              

demanda do próprio sujeito interessado em atribuir múltiplos olhares e interpretações ao            

texto em si (CRUZ, 1986). Esse, não entende mais o produto midiático como algo              

fechado e livre de acréscimos. 

Se nos referirmos a uma estética orientada para a recepção como           
paradigma, não é apenas por comodidade de designação. É         
fundamentalmente pelas implicações que a relação obra / leitor         
projeta na relação sujeito / objeto da metalinguagem, não só no           
domínio da crítica literária como da própria estética (CRUZ, 1986, p.           
61). 

A principal transformação vivenciada pela coletividade da sociedade está         

enraizada no relacionamento entre os indivíduos, capaz de não só alterar produtos            

ofertados pelas empresas e marcas, mas principalmente ligada às reações coletivas que a             

ação conjunta destes possibilita. A participação na concepção de um determinado           

serviço, franquia ou produto de uma empresa é significamente importante. Em uma era             

digital de informação facilitada e uma crescente possibilidade de acesso a ela, os             

indivíduos não decidem mais comprar este ou aquele produto - neste caso, a opção por               

ler, incorporar e transformar o sentido receptivo e de propagação da mensagem pelo             

sujeito no ciberespaço. 

9 Na Grécia antiga, era um espaço físico, no centro da polis, onde os cidadãos encontravam-se periodicamente para                  
deliberar e tomar decisões sobre a cidade. 
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Não é apenas determinado conteúdo da rede da internet que adquire           
relevância, mas toda uma situação de vida percebida, ainda que          
muito mais no plano do subjetivo, pelo sujeito que o fazia           
distanciar-se das características que antes lhe eram mais presentes,         
mais marcantes ou até de maior interesse, em prol de outras           
conjunturas de vida (VIEIRA, 2014, p. 193). 

A participação na constituição de sentido nos hipertextos revela a construção de            

uma base de conhecimento sólido, fundamentado na participação e no engajamento           

coletivos e que ocorre por meio das plataformas digitais, reforça o pensamento de Pierre              

Lévy (1993), que ao interagir com o mundo virtual, os usuários o exploram a o               

atualizam em tempo real, ao mesmo instante em que suas interações são enriquecidas             

coletivamente, em que o mundo virtual torna-se um vetor conjunto de inteligência e             

criação coletiva. 

O espaço cibernético e a mensagem participativa 

Essa esfera informatizada do ciberespaço expõe as relações nesta diversificada          

configuração de uma “teia de comunicação”, traduzindo a evolução nas conexões e            

interações do homem com o universo, por meio de diversas plataformas midiáticas e             

suas possibilidades infinitas de informação, interatividade e proliferação do         

conhecimento. A presente influência dos meios de comunicação, particularmente, dos          

meios digitais, institui uma nova linguagem nas relações do homem com a cultura que              

permeia seu cotidiano. É por meio de uma construção de linguagem que esse indivíduo              

se constitui como sujeito propriamente dito. Essa configuração simbólica adquire sobre           

esse uma significância cultural. Com o advento e popularização do acesso a internet,             

ampliou-se as relações provenientes entre mídia e sociedade. Isso tornou comum e            

frequente, em diferentes estudos relacionados ao ambiente digital, um tempo: a           

interatividade . Essa, se estabelece como “(...) um componente do processo de           10

comunicação, de construção de sentido e que faz parte de todo ato de linguagem”              

(BRAIT, 1999, p. 194). Sua relação é construída pela efetividade de laços de ações              

10 “Possibilidade de atuação mútua, reversibilidade entre dois pólos envolvidos em um ato             
comunicacional, geralmente designados emissor e receptor” (MACIEL, 2009, p. 13). 
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integradas que envolvem diferentes indivíduos interligados, onde vêm suas chances de           

envolvimento, diálogo e interação aumentarem. 

Pólo central e capilar dessa nova realidade midiática, as conexões virtuais           

possibilitadas pela internet, tiraram do centro dessa mudança a máquina em si - em um               

primeiro momento o computador, seja desktop ou notebook; em uma situação           

contemporânea, os celulares, tablets e smartphones. O virtual e o cultural nessa            

concepção renovada de informatização, criam uma proximidade, a partir de um           

entendimento de que ambas se influenciam mutuamente. Isso, proporcionado pelo          

advento e presença das mídias digitais e suas redes sociais virtualizadas.           

Gradativamente, essas mídias, a partir de plataformas de comunicação distintas - seja de             

troca de mensagens, portais de informações, blogs, sites de compartilhamento de           

conteúdos dos mais variados - deixaram de estar marginalizadas frente às mídias de             

massa, disputando não somente atenção e audiência dos indivíduos; estas ganharam a            

participação e a capacidade de pulverização intensa de seus conteúdos, em ritmo            

crescente e expansivo. 

As decisões que cada um de nós toma quanto a passar adiante ou não              
textos de mídia - quanto a tuitar ou não a última gafe de um              
candidato a presidente, encaminhar ou não por e-mail uma receita de           
biscoitinhos de Nieman Marcus, compartilhar ou não um vídeo de          
uma gaivota roubando uma loja - estão remodelando o próprio          
cenário da mídia (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 24). 

A mutação comunicacional de texto, leitura, mensagem e receptor se          

transformaram e continuando mudando. O texto não permanece mais “estático” diante           

do leitor. Este agora é “convidado” a interagir com ele, dobrando e desdobrando para              

cada um de maneira diferente e particular. Uma segunda característica é a participação             

do leitor com a mensagem. À medida que ele não permanece na condição de              

passividade com o texto, este tem diante de si um potencial de mensagem e não mais                

uma informação estática. O terceiro ponto é a desterritorialização dos textos, mensagens            

e documentos. Todas essas mensagens se tornam matéria e bases do conhecimento            

midiático. 
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Se toda a leitura de uma obra não nos restitui nunca o sentido dessa              
obra, mas, sobretudo, as determinantes históricas da própria leitura,         
então tal leitura, pode tornar-se, ela própria, objeto de uma          
metalinguagem. É a reabilitação de uma História Literária que         
passaria a descrever, em vez das obras ou dos autores, os leitores            
reais e as suas leituras (CRUZ, 1986, p. 64). 

Dentro dessa mutação, percebe-se um conceito de alfabetização virtual,         

observado por Jenkins (2009) ciberalfabetização. Nele, as experiências e histórias          

culturais a que estamos participando, influenciando e por elas sendo influenciado,           

constituem uma nova forma de educação. Distante das características da pedagogia e            

academia de estudos formais, o ciberespaço, as reações coletivas, a criatividade           

alternativa e a inteligência conjunta, nos programam para interpretar e expandir o            

conhecimento cultural, em um mundo convergente em seus produtos e suas relações. 

O hipertexto único tem constante fluxo interativo de informações, textos e           

mensagens multimídias introduz o receptor em uma outra interação multissensorial.          

Estas se constituem em uma das inúmeras formas pelas quais os objetos se apresentam              

ao olho, podendo assumir posturas de interação social, bem como de continuidade de             

uma trajetória que pode ser múltipla, fugindo de um controle exclusivo (VIEIRA,            

2014).  

Para uma estética da recepção, o sentido que resulta da obra, a cada             
leitura, é tanto a sua verdade quanto a verdade do seu receptor. Um             
sentido onde obra e leitor se implicam, ou seja, uma representação           
em que o dualismo sujeito / objeto se dilui. É este o sujeito que uma               
estética da recepção põe em cena - não o hermeneuta, não o cientista             
- mas o “leitor implicado” (“Implizite Leser”). Uma espécie de          
categoria impura do sujeito, portanto, cujo funcionamento se procura         
analisar (CRUZ, 1986, p. 62). 

Tal contexto é fundamental para a propagação das mensagens multimídia e do            

aprendizado no ciberespaço, pois visa a expansão, sensação e impacto que tais            

mensagens irão lhe causar. Essa analogia revela um grande hipertexto, condensando           

todos os textos em um único, produzido por um autor coletivo e em transformação              

permanente. 

Por meio da linguagem, as pessoas são receptoras, podendo         
transformar-se em enunciadoras, pela linguagem, de      
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posicionamentos capazes de contribuir com mudanças no mundo. No         
que diz respeito às manifestações culturais e artísticas, os meios de           
comunicação aproximam as pessoas dessas expressões,      
independentemente do espaço, do tempo (ROSING, 2013, p. 206). 

As novas leituras provenientes dessa Cultura da Conexão, a característica          

recorrente de um estruturalismo é revista, como aponta Cruz (1986). Se antes essa era              

vista para denunciar que uma obra poderia não ser portadora da verdade do autor, a               

estética da recepção - e aqui, enquadrando-a nas características da cibercultura - diz-nos             

que o leitor e crítico do texto não é o decifrador de uma verdade tecida na própria obra.                  

Entretanto, ele pode propor “novas verdades” dessa obra, que ganha e amplia sentido             

coletivamente. A questão da conectividade e a influência que esta, por meio das             

diferentes plataformas digitais e pontos de contato midiático, expõe o homem a uma             

extensão ubíqua, tanto em sua forma comunicativa com outros indivíduos, como em sua             

influência na sua capacidade interativa. 

A consequência última de pensar o leitor e o ato de leitura parece ser              
a de pensar o crítico e a metalinguagem. Uma teoria de recepção            
coloca, assim, no seu centro (“malgré elle ”, talvez) a questão da           11

própria natureza do seu discurso. O crítico de uma obra é, antes de             
mais, um leitor, e o seu discurso, mais ou menos elaborado, tem            
como ponto de partida um ato de leitura. É interessante notar, aliás,            
que o leitor que uma estética da recepção tem em mente é, por assim              
dizer, um leitor crítico, pronto a pôr em causa, em cada ato de leitura,              
as suas crenças e os seus valores (CRUZ, 1986, p. 65-66). 

Dentro do potencial artístico de combinações de habilidades possibilitados pela          

cibercultura, no universo dos fãs se observa o repensar e criar de novas histórias,              

interpretações e produtos propriamente ditos. Estes levam as fan fiction, gamers e            

vídeos a se apresentarem como caminhos alternativos as franquias, muitas vezes,           

engessadas em suas propriedades intelectuais. O resultado desse potencial artístico,          

revela dois pontos importantes de mudança cultural nas formas e estratégias de            

consumo: novos produtos feitos pelos fãs, podem incorporar o portfólio de uma            

franquia; por outro lado, apresentam uma insatisfação dos fãs com a própria produção             

11 “Apesar de” [Tradução do autor]. 
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da empresa, seu relacionamento com estes e a pouca abertura na participação deles com              

o futuro da marca. 

Considerações da recepção na Cibercultura 

Observando as ações de comunicação presentes nas plataformas móveis,         

apontadas nas pesquisas citadas, denotam-se elementos consistentes de mudança e          

transformação do intelecto social e cultural da sociedade contemporânea. O ambiente de            

convergência vivenciado por esta geração, com o acesso multiplataformas de          

informações, aponta uma transformação no consumo destes e de outros produtos,           

serviços e conteúdos midiáticos. A principal transformação está enraizada no          

relacionamento entre os indivíduos, capaz de não só transformar produtos de empresas e             

marcas, mas criar outras possibilidades de serviços e produtos, bem como de            

comunicação e interação coletiva. 

Como condição básica da cibercultura, a interconexão é seu imperativo          

categórico. No mundo pós-moderno, tudo e todos devem estar ligados, por meio das             

mídias digitais, quase como uma obrigatoriedade para sua existência ser “considerada           

válida”. Com o crescimento e desenvolvimento das condições de conexão, a partir da             

expansão da rede digital, a tendência à interconexão provoca uma reconfiguração na            

ordem da comunicação, uma vez que se passa das noções de canal e de rede a uma                 

sensação de envolvimento espacial. A interconectividade de usuários, grupos, empresas          

e marcas, conduzem as relações entre esses atores, constituindo a sociedade em um             

meio informacional vivo, em que todo o espaço se torna um canal interativo. Essa              

interconexão tece uma universalidade cultural por contato permanente. 

Tais suportes ou plataformas de comunicação proporcionam não apenas a          

propagação de informações, estas deflagram processos interacionais que alteram e até           

transformam leitores e usuários em co-autores de conteúdos, em participantes ativos.           

Essa característica é uma das mais latentes de uma era de “comunicação digital”, em              

que os gadgets estão nas mãos de um maior número de indivíduo, esses que se               12

encontram em posição de serem mais ativos, uma vez que desejam ampliar, repercutir,             

12 Dispositivo ou ferramenta tecnológica [Tradução do autor]. 
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produzir e interagir na internet - em especial, nas redes sociais. Uma configuração nova              

na participação desses indivíduos, com uma produção de conteúdos midiáticos -           

sozinhos ou em conjunto com outros usuários, sejam conhecidos ou não - ilustra a              

redução das fronteiras midiáticas, possibilitando um envolvimento de diferentes         

pessoas, que não podem mais serem compreendidas ou encaixadas como atores           

passivos. O interessante do cruzamento de propostas teóricas como a estética da            

recepção e o contexto de cibercultura é as releituras provenientes desse diálogo de             

teorias. Uma vez que o ciberespaço ampliou o acesso a obras e textos clássicos, mas               

também, possibilitou outros olhares acerca desses: recriando interpretações, construindo         

leituras e desdobrando conteúdo para outras plataformas midiáticas - um exemplo são as             

releituras do universo mitológico grego em Percy Jackson e sua adaptação           13

cinematográfica. 

A maior propagação da informação pelas plataformas midiáticas e sua          

penetração no modo de vida e consumo da sociedade, revela uma configuração nos             

preceitos de absorção e consumo das pessoas. Estas apresentam novas escolhas, não            

somente baseadas em dados técnicos e valores monetários. O processo decisório parte            

do princípio das reações e colaboração coletivas e do capital emocional, todos            

acontecendo e se modificando na aldeia global da esfera informatizada. A compreensão            

desses caminhos construídos de forma involuntária e a princípio sem volta, carecem de             

um acompanhamento, monitoramento, análise e avaliação mais profundos, visto que          

essas transformações estão ocorrendo em tempo real. 
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