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RESUMO 
 
Nosso trabalho visa analisar, a partir das reflexões dos Estudos Culturais no contexto da 
cultura de convergência, por meio de um estudo de caso, o papel do receptor nas mídias 
sociais. Para tanto, inicialmente apontamos o que são os Estudos Culturais e a maneira 
como o mesmo enxerga o receptor no processo de comunicação. Em seguida, 
explicamos, a partir da visão de Jenkins (2009) o que é o contexto da cultura de 
convergência e como a internet, e mais especificamente as redes sociais, são 
compreendidas neste contexto. Após isso, indicamos o que é o método do Estudo de 

Caso e como o utilizamos em nosso trabalho. Dessa forma, analisamos o papel do 
receptor das mídias sociais e apontamos algumas considerações sobre a transformação 
do papel do receptor neste novo contexto contemporâneo. 
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INTRODUÇÃO 
  
 A cultura é uma noção que está ligada a qualquer comportamento humano. Toda 

a prática cultural, seja ela popular ou erudita, gera significados para os seres humanos. 

Não há uma cultura melhor ou pior que outra, pois ela é relativa. Sua lógica está ligada 

a um grupo social específico em um determinado tempo e em um determinado lugar. A 

cultura está presente em nossas práticas cotidianas, somos indivíduos mediados de 

significados em diferentes contextos. Isso também ocorre durante o processo de 

recepção de mensagens comunicativas, há uma série de variáveis que influenciam a 

interpretação dos conteúdos recebidos. Tendo isso em vista, o objetivo do presente 
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trabalho é analisar, a partir das reflexões dos Estudos Culturais no contexto da cultura 

de convergência, por meio de um Estudo de Caso, o papel do receptor nas mídias 

sociais. 

 Para tanto, inicialmente apontamos, como surgiu, o que são os Estudos 

Culturais e a maneira como o mesmo enxergar o receptor no processo de comunicação. 

Para essa linha de estudos da comunicação, o processo de recepção de uma mensagem é 

muito complexo porque há uma série de fatores que influenciam na recepção das 

mensagens. Dessa forma, procuramos apontar os fatores que influenciam esse processo 

e o papel ativo do receptor no processo de comunicação. 

 Em seguida, explicamos, a partir da visão de Jenkins (2009) o que é o contexto 

da cultura de convergência e como a internet, e mais especificamente as redes sociais, 

são compreendidas neste contexto. Nele, o receptor tem um papel fundamental nas 

escolhas dos conteúdos que se pretende “consumir” diante da multiplicidade de 

informações presentes no universo transmidiático. É aqui que encontramos o grande 

crescimento das mídias sociais interativas, a qual podemos chamá-las de redes sociais 

de relacionamento. 

 Após isso, indicamos o que é o método do Estudo de Caso e como o utilizamos 

em nosso trabalho. Dessa forma, analisamos o papel do receptor, com o avanço 

tecnológico e digital, nas mídias sociais. Abordamos o papel ativo do receptor nesse 

contexto em que ele deixa de ser passivo, para se tornar propagador, consumidor, 

usuário, etc., transformando assim a maneira de se observar o indivíduo sobre diversos 

ângulos no contexto da cultura de convergência. Por fim, apontamos algumas 

considerações sobre a transformação do papel do receptor neste cenário. 

 

ESTUDOS CULTURAIS 

 Entre as diversas linhas de estudos que refletem sobre a comunicação de massa, 

temos o Cultural Studies ou, simplesmente, Estudos Culturais. Essa corrente teórica 

surgiu em 1964, na Universidade de Birmingham, Inglaterra, quando Richard Roggart 

fundou o Centre for Contemporany Cultural (CCCS). O objetivo principal desta 

instituição é compreender, segundo Escosteguy (2010, p.1), “[...] As relações entre a 

cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas 

culturais, assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais [...]”. Essa 

proposta está fundamentada em três textos que surgiram no limiar da década de 1950 

que são: The Uses of Literacy (1957) de Richard Hoggart; Culture and Society (1958) 
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de Raymond Willians; e The Marking of the English Working-class (1963) de 

E.P.Thompson. Além disso, cabe salientarmos, apesar de não ser considerado um 

fundador, o papel relevante de Stuart Hall para a consolidação dessa linha de estudos. 

Esse autor desenvolveu pesquisas sobre, ainda de acordo com a mesma autora e obra 

(p.3), “[...] as práticas de resistência de subculturas e de análises dos meios massivos 

[...]”. 

 Os três textos fundadores dos Estudos Culturais apresentam diversas 

discordâncias entre si, mas podemos dizer que eles têm como foco comum de 

abordagem as aproximações entre cultura, história e sociedade. Por ela, os autores 

acreditam que: 

 

[...] através da análise da cultura de uma sociedade – as formas 
textuais e as práticas documentadas de uma cultura – é possível 
reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de idéias 
compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem 
os textos e as práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva 
que enfatiza a atividade humana, a produção ativa da cultura, ao invés 
de seu consumo passivo (STOREY, 1997, p.46) 
 
 

 Para essa perspectiva, a cultura é uma fonte de significações presente na 

atividade cotidiana dos indivíduos. É um conceito amplo de cultura que rompe com a 

noção de cultura ligada à artefatos, pois coloca as práticas cotidianas ao lado das artes. 

Essa ampliação do conceito de cultura nos permite enxergar toda a produção de sentidos 

presentes em nossa vida como recepção ativa dos conteúdos massivos a que as pessoas 

são expostas. Outra novidade na abordagem dos Estudos Culturais está em questionar 

as hierarquias estabelecidas entre formas e práticas culturais, como, por exemplo, 

cultura erudita e cultura popular. Para os estudos britânicos, toda cultura é composta por 

complexidades simbólicas que não podem ser comparadas entre si. Cada cultura tem sua 

lógica e seus valores, os quais devem ser respeitados.  

 Entretanto, há muitas críticas a essa linha de estudos, devido à sua abrangência. 

De acordo com Escosteguy (2010, p.5), os Estudos Culturais “[...] não apresentam uma 

posição teórica unificada [...]”, por isso é alvo de críticas por muitos estudiosos de 

outras áreas. No entanto, na mesma obra, a autora defende que a linha britânica “[...] 

não está composta por um conjunto tão díspar que não apresente uma unidade”. Isso 

quer dizer que os Estudos Culturais apresentam uma abordagem específica de reflexões. 

E não está ligado somente a uma fundamentação teórica porque suas reflexões se 
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localizam em uma área em que a há a convergência de diversas disciplinas que buscam 

compreender as características da sociedade hodierna.  

 Na realidade, os Estudos Culturais britânicos surgiram para suprir uma lacuna 

existente nas análises da cultura contemporânea. Sua abordagem teórica heterogênea 

está amparada no marxismo e próxima da, segundo Schulman (1999, apud, 2010, p.6), 

“[...] trajetória da New Left, de alguns movimentos sociais (Worker’s Educational 

Association, Campaign for Nuclear Disarment, etc.) e de publicações – entre elas New 

Left Review”. Ademais, por ter uma constituição heterogênea e falta de delimitações, 

conta com uma grande quantidade de objetos de investigação. Tal situação tem 

permitido à aproximação das pesquisas britânicas, de acordo com Escosteguy (2010, 

p.7) aos temas relacionados às culturas populares e aos meios de comunicação de massa 

[...]” e às identidades sexuais. 

 Nesse ponto, percebemos as ligações dos Estudos Culturais britânicos com a 

comunicação de massa. Os primeiros estudos na área iniciaram-se por volta de 1975, 

quando os mass media deixaram de ser vistos apenas como uma forma de 

entretenimento e passaram as ser vistos como aparelhos ideológicos de Estado. Por isso, 

a abordagem inicial desses estudos foi a análise da estrutura ideológica, principalmente 

em veículos jornalísticos. E ainda na mesma década, os teóricos de Birmingham se 

voltaram para a recepção e a densidade dos consumos midiáticos pro meio do texto 

Encoding and decoding in the television discurse, de Stuart Hall.  

 As pesquisas sobre a audiência se tornaram, nos anos 1980, o foco central das 

pesquisas do CCCS, cujo objetivo é verificar, de modo empírico, as diversas leituras 

ideológicas construídas e as posições assumidas pelos receptores das mensagens 

massivas. Para os Estudos Culturais, o processo de recepção de conteúdos midiáticos é 

complexo. Há, de acordo com Escosteguy (2010, p.8), “[...] processos multifacetados de 

consumo e codificação nas quais as audiências estão envolvidas”. Essa variedade de 

mediações, segundo DANTAS (2008, p. 5), diz respeito aos aspectos: 

 

• Estruturais (classe social, experiências, conhecimentos, família, 
etc.) 
• Institucionais (escola, igreja, política, esporte, etc.) 
• Conjunturais (modo de enxergar a vida, acervo cultural, etc.) 
• Tecnológicos (televisão, rádio, cinema, etc.). 
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Por meio deles, é possível compreendermos a interação entre as instâncias de 

produção e recepção dos conteúdos massivos. Os indivíduos estabelecem um papel 

ativo na audiência, eles negociam os conteúdos recebidos para sua vida cotidiana. 

Entretanto, embora haja essa atuação do receptor, não podemos, na visão de Escosteguy 

(2010, p.10), “[...] perder de vista a marginalidade dos receptores diante dos meios”. 

Isso quer dizer que a produção dos meios de comunicação de massa ainda exerce algum 

poder frente à audiência.  

Neste cenário de influencia relativa dos veículos de comunicação de massa e de 

capacidade de atuação dos indivíduos receptores, os Estudos Culturais buscam 

compreender como ocorre o consumo de conteúdos midiáticos, na contemporaneidade, 

face às relações de identidade de lugar, de raça e etnia, de gênero, de classe, de poder, 

de cultura, etc.  

A partir dessas reflexões, em nosso trabalho analisamos a importância dos 

Estudos Culturais no contexto da cultura de convergência, em que o receptor tem o 

papel ativo em suas escolhas nas mídias sociais.  

 

CULTURA DE CONVERGÊNCIA: O PAPEL ATIVO DO RECEPTOR  

Henry Jenkins (2009) em sua obra “Cultura da Convergência” acompanha a 

evolução dos mais diversos meios de comunicação e mostra que o público passa a 

deixar de lado uma posição passiva para alcançar uma nova posição no processo de 

comunicação. Cada vez mais a sociedade deseja participar ativamente dos meios, 

compartilhando seus conhecimentos sobre temas com outras pessoas também 

interessadas no assunto. 

Para viver uma experiência completa desse universo transmidiático, os consumidores 

devem assumir papéis de coletores e caçadores pelos diversos canais e comparar suas 

ideias com as de outras pessoas – como em fóruns on-line, a fim de enriquecer seu 

próprio conhecimento e dos outros também interessados. 

Na cultura de convergência, novas e velhas mídias colidem e os poderes dos 

receptores e transmissores interagem de formas imprevisíveis. 

O termo “convergência midiática” não representa mudanças somente no âmbito do 

desenvolvimento tecnológico, essa convergência representa também uma, segundo 

Jenkins (2009, p.29-30) “[...] transformação cultural, à medida que consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 

midiáticos dispersos”. Isso mostra que a convergência não acontece somente através dos 
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equipamentos que utilizamos, mas também, de acordo com Jenkins (2009, p.30), “[...] 

dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com 

outros”, quer seja real ou virtual. Não podemos esquecer que o público mudou muito 

nos últimos vinte anos e por isso, produtores dos meios de comunicação não podem 

simplesmente ignorar este fato, tendo que agilizar um reposicionamento do meio para o 

momento que vivemos. 

A convergência midiática também ocorre quando os consumidores assumem o 

controle das mídias. Dentre os diversos meios, o entretenimento não é a única coisa que 

flui entre diversas plataformas. “Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, 

fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia” (Jenkins, 2009, p.45).  De 

acordo com Jenkins (2009, p.138): 

 

[...] Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas 
plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de 
maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de 
narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor -  a fim 
de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 
expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo 
possa ser explorado em games ou experimentado como atração 
de um parque de diversões. Cada acesso à franquia deve ser 
autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar 
do game, e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de 
acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida por 
meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de 
experiência que motiva mais consumo. [...]”. 
 
 

A convergência midiática representa uma mudança de paradigma, como um 

conteúdo que flui de um meio de comunicação específico para outros vários canais de 

diferentes modos de acesso. Participar dessa cultura da convergência roga o 

desenvolvimento de certas capacidades de conhecimento. Aos jovens que 

acompanharam o surgimento e a evolução do mundo digital, podemos dizer que, para 

eles, executar ao mesmo tempo múltiplas tarefas os deixam mais confortáveis em 

relação às gerações mais velhas, que viveram num ambiente menos complexo e de 

pensamento linear. Platão, na Grécia Antiga, temia que as pessoas se tornassem 

dependentes de uma tecnologia escrita quando era clara a convergência da linguagem 

oral pela escrita. Toda tecnologia aliada às capacidades cognitivas abrem espaço para 

novas possibilidades na comunicação humana, porém, é de se esperar que haja perda de 

habilidades que outrora tiveram valor na sociedade. 
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ESTUDO CASO  

 Entre os métodos disponíveis para se abordar um objeto de estudo, na área das 

Ciências Sociais Aplicadas, optamos por utilizar no presente trabalho o Estudo de Caso. 

Esse método permite  

 

[...]  uma investigação que se assume como particularística, isto é, que 
se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se 
supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, 
procurando descobrir a que há nela de mais essencial e característico 
e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo 
fenômeno de interesse (PONTE, 2006, p.2) 

 

 É uma ferramenta de pesquisa que nos permite compreender, detalhadamente, as 

complexidades de um objeto de estudo no contexto em que ele se insere.  

Tendo isso em vista, em nosso trabalho, procuramos analisar pelo âmbito dos 

Estudos Culturais, na cultura de convergência, o papel do receptor nas mídias sociais. A 

partir das reflexões dos teóricos de Birmingham, verificamos as importantes mudanças 

no receptor (o qual ainda é denominado de “consumidor”) ao participar da 

interatividade entre os meios disponíveis presentes no ciberespaço. Lévy appud in 

Jenkins (2009, p.138) descreve que: “os consumidores mais envolvidos vão atrás de 

dados em múltiplos meios [...]”. Com base neste fundamento, estudamos os meios 

digitais sob a ótica cultural possibilita uma abrangência e amplitude no que se espera da 

cultura na atualidade. 

 

 

A ANÁLISE DOS ESTUDOS CULTURAIS NO CONTEXTO DA CULTURA DE 

CONVERGÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O PAPEL DO RECEPTOR 

NAS MÍDIAS SOCIAIS 

O novo contexto cultural que estamos vivendo, nos sugere novos 

comportamentos em que os indivíduos assumem estes, que geram novos significados 

para as relações humanas. Basta analisarmos as mídias sociais que nos põe frente à 

novas formas de produções culturais - que já existiam em outros nichos, porém, que não 

interessavam aos meios de comunicação de massa. Muitos dos sítios de mídias sociais 

representam um ponto de encontro para indivíduos e ‘tribos’ com diversas motivações. 

Grupos que, anteriormente, não tinham um alcance considerável passaram a ganhar 
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grandes impactos devido à espaços comuns, como, por exemplo, o Facebook. A grande 

rotatividade das informações nas mídias sociais se deve ao fato da não existência da 

figura do gatekeeper, que seleciona o que vai ser veiculado. Nesse caso, o seguidor de 

uma rede ou grupo, seleciona o que vai receber em sua timeline, o que determina o 

papel ativo do receptor nesse tipo de mídia.  

Há quem defenda a ideia de que as redes sociais refletem uma forma de 

segregação cultural, como, por exemplo, pessoas que utilizam esses meios para se 

encontrarem com pessoas já conhecidas da vida cotidiana ao invés de criar novos 

contatos. As mídias sociais devem ser utilizadas a fim de se trocar conhecimentos e 

culturas com outros indivíduos. Os jovens de todo o mundo buscam na internet uma 

diversidade maior do que a existente em suas comunidades. 

Além da facilidade proporcionada na comunicação, a internet colabora por 

disponibilizar uma grande gama de conteúdo gratuito e de livre circulação, o que gera 

share dando grande visibilidade à peça que foi publicada. Ainda Jenkins (2009. p. 325-

326) descreve: 

 

[...] A indústria midiática está adotando a cultura de convergência por 
várias razões: estratégias baseadas na convergência, exploram as 
vantagens dos conglomerados; a convergência cria múltiplas formas 
de vender conteúdos aos consumidores; a convergência consolida 
fidelidade do consumidor, numa época em que a fragmentação do 
mercado e o aumento da troca de arquivos ameaçam os modos antigos 
de fazer negócios. Em alguns casos, a convergência está sendo 
estimulada pelos consumidores que exigem que as empresas de mídia 
sejam mais sensíveis a seus gostos e interesses. Contudo, quaisquer 
que sejam as motivações, a convergência está mudando o modo como 
os setores da mídia operam e o modo como a média das pessoas pensa 
sobre a relação com os meios de comunicação. Estamos num 
importante momento de transição, no qual antigas regras estão abertas 
a mudanças e as empresas talvez sejam obrigadas a negociar sua 
relação com os consumidores [...]. 
 
 

O autor aborda ainda que a convergência cultural incentiva a inteligência e 

interações coletivas e aponta uma citação de Marshall Sella, do New York Times: 

 

Com a ajuda da internet, o sonho mais grandioso da televisão está se 
realizando: um estranho tipo de interatividade. A televisão começou 
como uma rua de mão única, que ia dos produtores até os 
consumidores, mas hoje essa rua está se tornando de mão dupla. Um 
homem com uma máquina (uma TV) está condenado ao isolamento, 
mas um homem com duas máquinas (TV e computador) pode 
pertencer a uma comunidade. 
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Para tal entendimento, este estudo aponta para a interatividade em sua 

complexidade cultural, de acordo com Lévy (1999), “[...] ressalta a participação ativa do 

beneficiário de uma transação de informação”.  Neste contexto de interatividade, o 

receptor passa a ter certo “poder” ao escolher quais informações se adaptam a sua 

realidade, bem como quais informações compõem sua cultura, sendo que no processo 

comunicacional o indivíduo tem em seu comportamento diversas maneiras de agir, 

diferentemente um dos outros. Um dos exemplos de tamanha interatividade está 

presente nas redes virtuais, em especial o Facebook, e neste canal de “interação” o 

receptor se dispõe aos diversos conhecimentos disponíveis, como um processo de 

cooperação ou de troca independente das proximidades geográficas, conforme Lévy 

expõe. 

 Presente na cultura moderna (era da informação), em que as redes sociais levam 

a interação entre os meios e neste contexto, as oportunidades no âmbito digital vem 

surgindo, de tal forma, que as informações entre as pessoas são trocadas através de 

redes sociais de relacionamento. Um dos mais eficazes na construção de relações 

pessoais e interpessoais tem sido o Facebook, uma rede social que é constituída por 

aproximadamente 700 milhões de usuários, conforme os dados apresentados pelo site 

Socialbakers 5, do mesmo criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Em alguns segundos 

ou minutos de conversa, quer por meio digital ou pessoal, logo vem em questionamento 

de uma das partes a seguinte pergunta: “Você tem Facebook”? Outrora esta ferramenta 

de comunicação pode ser utilizada de outra forma para ampliar a participação de 

algumas empresas para “propagação” de suas mensagens com vínculo mercadológico. 

Para tal entendimento faz se necessário saber que, o interesse para este objeto de 

pesquisa se dá ao recordar de um acontecimento que teve repercussão mundial quando 

um usuário do Facebook indignado com a situação em que se encontrava o garotinho 

Emmanuel, de apenas 04 anos e filho de Clara Rojas, que estava sendo mantido como 

refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e nada poderia ser 

feito diante do medo que implicava os demais. Portanto, diante de tanta indignação e 

“nada” a ser feito, este usuário causou um destaque na imprensa mundial ao postar em 

ser perfil no Facebook uma mobilização para a tamanha indignação, que outrora 

resultou em uma manifestação que reuniu em 04 de fevereiro de 2008 milhares de 

                                                 
5 Site que se destina a pesquisas voltas para o Facebook (como quantidade de curtir, patrocinadores em 
destaque, público-alvo, etc).  Disponível em: www.socialbakers.com. Acesso em: 12/05/2013. 
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pessoas inseridas neste grande feito social com a mensagem “Um milhão de vozes 

contra as FARC”. 

Podemos considerar que este canal de comunicação tem a capacidade de reunir 

milhares de usuários para tal feito social, que os resultados obtidos, dependendo das 

postagens, poderão surtir efeitos positivos, e em consequência disto, mobilizar a 

sociedade para uma racionalidade cultural diante das informações recebidas através das 

mensagens postadas. 

Essa situação exposta nos demonstra o papel ativo do receptor diante dos 

conteúdos que lhe são expostos. Cada um interpreta as mensagens que estão sendo 

disponibilizadas nas mídias sociais à sua maneira. Com bem diria os teóricos dos 

Estudos Culturais, há diversas características que influenciam o processo de recepção 

da mensagem. No caso em questão, podemos perceber o papel ativo do receptor e a 

complexidade que envolve a recepção. Na contemporaneidade, o indivíduo se depara 

com uma nova forma de cultura em que suas práticas possibilitam novas formas de 

interações, que, dependo da forma como elas são usadas, podem ser positivas para os 

indivíduos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das diversidades de mídias existentes na atualidade, através deste 

trabalho, podemos observar a importância da análise dos Estudos Culturais em sua 

amplitude, bem como a convergência da cultura através das mídias sociais presentes no 

cotidiano dos receptores, em que os mesmos demonstram a importância de estar 

inseridos no ciberespaço. Ainda, este apresenta a forma com que os receptores tornam-

se consumidores sociais na era da informação através da interatividade e conectividade 

dos canais de relacionamento. Em especial, este trabalho tem como objetivo demonstrar 

que a cultura sofre alterações a cada instante devido à mudança que o indivíduo passa a 

escolher o que mais lhe atende nos quesitos de desejos e necessidades, e quando o 

mesmo “supre” estas compartilha, interage com os demais. Antemão, a importância de 

se estudar a convergência cultural dos receptores, é de extrema importância, pois o 

mesmo torna-se totalmente independente nas escolhas que faz nas mídias sociais, sendo 

ele responsável por assumir diversos papéis de escolha das mensagens, publicações das 

mensagens, etc, o que nos revela a dimensão da utilização destes meios. Outrora, faz-se 

necessário saber que os meios já existentes são de extrema importância para a análise 

dos meios que surgem a cada instante e os que estão por vir. Nas mídias sociais, ou 
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também redes sociais de relacionamentos, a mobilização para tamanho avanço na esfera 

da comunicação dá-se no momento em que o receptor desempenha inúmeros papéis e 

faz com que as mensagens que por ele são selecionadas, organizadas, sejam propagadas 

para os demais e ainda se tem o feedback através das opções que a própria página dispõe 

como: comentários, curtir, compartilhar, etc. Diante de “efeito” o receptor, que outrora, 

considera-se como produtor, ou consumidor, ou emissor fica a disposição do que se 

pretende baseado em sua “estrutura cultural”. 
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