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RESUMO

Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  compreender  a  dinâmica  da  cibercultura,

demonstrando  o  circuito  de  produção,  circulação  e  recepção  de  conteúdos

culturais que emerge com o processo de convergência das mídias. Em meio a

conceitos e características da cibercultura – o ciberespaço, a realidade virtual, a

interatividade  na  comunicação  digital  e  a  liberação  do  polo  de  emissão  –

sobressai  o  público,  que  cria  seu  próprio  conteúdo  de  entretenimento  e

informação, entre os quais novos artistas que distribuem suas obras na Internet.

Apreciam-se  particularmente  questões  como  a  da  participação  do  público  na

produção de  conteúdos,  a  reconfiguração  das  indústrias  culturais,  a  interação

entre  o  mercado  de  massa  e  o  mercado  de  nicho  e  o  fenômeno  das

microcelebridades.  Dos conteúdos produzidos por brasileiros que circulam nas

redes sociais  MySpace e  Youtube,  Blogs, E-zines  e  Fan Fictions, focaliza-se a

obra de  Clarah  Averbuck,  o  blog  brazileira!preta e  o  livro  Máquina  de  Pinball

(2002) e seu desdobramento no filme Nome Próprio (2007) de Murilo Salles, por

serem conteúdos culturais típicos da cibercultura e do processo de convergência

das mídias.

PALAVRAS-CHAVE:  conteúdos culturais; cibercultura; convergência das mídias;

Clarah Averbuck
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ABSTRACT

The purpose of  this  research is  to  comprehend the  dynamics  of  cyberculture,

presenting the circuit of production, circulation and reception of cultural contents,

that  emerges  with  the  convergence  of  media.  Amongst  characteristically

cybercultural  concepts  and processes – the cyberspace,  the  virtual  reality,  the

interactivity in digital communication and the liberation of the emitting pole – the

public create their own entertainment and information content and stand out with

the new artists who post their work over the Internet. The participation of the public

in  the  production  of  content  after  the  liberation  of  the  emitting  pole,  the

reconfiguration of the media industry, the interaction between mass market and

niche market and the phenomenon of microcelebrities are particulary considered.

From the content produced by brazilians and shared along the social networks

MySpace and  YouTube,  blogs,  e-zines and  fan  fictions,  the  works  of  Clarah

Averbuck, the blog brazileira!preta and the book Máquina de Pinball (2002) and its

evolution to  the movie  Nome Próprio (2007)  by Murilo  Salles are  focused,  for

being typical phenomena of cyberculture and the process of media convergence.

KEY-WORDS:  cultural  content;  cyberculture;  media  convergence;  Clarah

Averbuck
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa se reporta a estudos realizados durante a graduação no curso

de Filosofia. Na época, meus estudos se desdobravam em torno da indústria cultural e

dos pensadores da Teoria Crítica da Sociedade, Walter Benjamin (1892-1940), Theodor

W. Adorno  (1903-1969),  Max Horkheimer  (1895-1973),  Herbert  Marcuse (1898-1979).

Para  a  Teoria  Crítica  da  Sociedade  o  uso  da  tecnologia,  fruto  do  desenvolvimento

científico,  nas  sociedades  capitalistas  e  socialistas  do  século  XX  destina-se  a

instrumentalização da razão e a dominação social,  cultural,  econômica e  política  dos

indivíduos. Os conteúdos culturais distribuídos e produzidos pelos meios de comunicação

de  massa  que  formam  a  indústria  cultural,  quando  aceitos  de  forma  passiva  pelos

receptores aniquilam sua capacidade crítica e reflexiva e principalmente sua autonomia

estética e criativa.

Para  ingressar  no  programa de mestrado em Crítica  da Cultura  escrevi  o

projeto de pesquisa para analisar a sociedade de consumo e o fetiche da mercadoria

tecnológica. Busquei um diálogo entre Herbert Marcuse, Jean Baudrillard (1929-2007) e

autores paradigmáticos como Karl Marx (1818-1883) e Sigmund Freud (1835-1930). O

problema que norteava a pesquisa centrava-se em saber como as práticas de consumo

de mercadorias tecnológicas eram exercidas na cultura contemporânea.

Entretanto, como aluna no programa de mestrado, me deparei no decorrer

das aulas com a possibilidade de pesquisar as relações entre cultura, comunicação e

novas tecnologias na sociedade contemporânea. A partir  daí decidi  pesquisar sobre o

novo circuito de produção, circulação e recepção de conteúdos culturais que emerge com

o processo de convergência das mídias na cibercultura. Apropriei-me do entendimento de

Lúcia Santaella, de que o ponto fundamental para se compreender a dinâmica cultural é o

produtivo, a cultura vista como um tipo muito especial de produção humana (2008, p.54).

Tal  dinâmica compreende níveis  indissociavelmente conectados:  a produção em si;  a

circulação e difusão de conteúdos culturais; a recepção desses conteúdos, isto é, como

são percebidos e consumidos pelo receptor (SANTAELLA, 2008, p. 55).

Para realizar o procedimento empírico da pesquisa utilizo como metodologia

a abordagem de investigação etnográfica para mapear o conteúdo produzido, distribuído
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e  consumido  pelo  público  brasileiro  na  Internet  em redes  sociais  como  MySpace  e

YouTube, Blogs, E-zines e Fan Fictions.  

A escolha da obra de Clara Averbuck como Corpus se justifica por representar

um conteúdo cultural típico da cibercultura. A escritora nasceu em 1979, na cidade de

Porto Alegre, cresceu com as tecnologias digitais e sobre se apropriar delas de forma

criativa e libertária. Averbuck se enquadra no perfil  dos novos autores de literatura do

século XXI, que iniciam suas carreiras distribuindo seus textos por e-mail. Na sequência

publicam  em  blogs  e,  ao  conquistar  a  visibilidade  entre  os  leitores  internautas,  são

assediados pela mídia tradicional, tendo suas obras publicadas por editoras. Em meados

de 1990, Averbuck com apenas 21 anos de idade, foi colunista do CardosOnline, um dos

primeiros E-zines a circular no Brasil. Em 2001, quando os primeiros blogs surgiram na

rede, entre os 36 cadastrados no Brasil, o brazileira!preta, primeiro blog da escritora, já

era o 8º mais acessado no mundo.

Clarah Averbuck foi uma das primeiras escritoras no Brasil a utilizar o espaço

do blog para publicar textos de sua autoria. Os textos do seu primeiro livro Máquina de

Pinball (2002), publicado pela editora Conrad, foram editados a partir de uma coletânea

de textos postados no blog. Em seguida. Averbuck publicou por diferentes editoras Das

coisas  esquecidas  atrás  da estante (2003),  Vida  de Gato (2004),  Nossa  senhora  da

pequena morte (2008).  O seu novo livro,  Eu quero ser  eu,  contemplado pelo prêmio

Petrobras Cultural (2008) será publicado em 2011 pela editora Cosac Naify.

A estrutura da dissertação se organiza da seguinte forma: no primeiro capítulo

Convergência, Comunicação e Cultura analiso os principais conceitos e características da

cibercultura – o processo de convergência, o ciberespaço, os hibridismos e tensões entre

diferentes  formações  culturais  e  seus  conteúdos  e  a  interatividade  da  comunicação

digital.  O  referêncial  teórico  parte  das  considerações  de  Pierre  Levy  (2003);  Lúcia

Santaella  (2004;  2007;  2008);  Marshal  McLuhan  (1971);  Edgar  Morin  (1987);  Néstor

Garcia Canclini (1997); Jesús Martin-Barbero (2009); André Lemos (2005; 2006; 2007;

2008);  Suely  Fragoso  (2005);  Marco  Silva  (2000;  2001);  John  B.  Thompson  (1999);

Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985) e Jean Baudrillard (1985; 1995).

No segundo capítulo, intitulado  Conteúdos Culturais na Cibercultura,  coloco

em discussão a descentralização da informação e a participação do público na produção

de conteúdos, a reconfiguração das indústrias culturais e a interação entre o mercado de

nicho – formado por conteúdos amadores – e o mercado de massa – formado pelos hits

da indústria fonográfica, celebridades, filmes blockbuster e os livros best-seller. Aproveito
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como  referencial  teórico  André  Lemos  (2007);  Henri  Jenkins  (2009);  Cris  Anderson

(2006); Douglas Kellener (2001; 2004); Edgar Morin (1987) e Adriana Braga (2010).

No  terceiro  capítulo,  analiso  como  Corpus de  pesquisa  A Convergência

Midiática da obra de Clarah Averbuck. O método de pesquisa se desenvolve como estudo

de  caso  das  adaptações  dos  textos  publicados  no  blog  brazileira!preta,  para  o  livro

Máquina  de  Pinball e  para  o  filme  Nome  Próprio do  cineasta  Murilo  Salles.  Para

constituição  das  referências  empíricas  sobre  as  quais  a  análise  vai  incindir,  foram

coletados  trechos  publicados  nos  blog  brazileira!preta no  período  de  2001  à  2003  e

nomepropriofilme.blogspot no período de 2007 à 2009, entrevistas em sites, blogs, jornais

e revistas de Clarah Averbuck, de Murilo Salles e da equipe de produção do filme Nome

Próprio e os textos do livro Máquina de Pinball.

A pesquisa  sobre  a  convergência  midiática  da  obra  da  escritora  Clarah

Averbuck  coloca  em  discussão  a  descentralização  da  informação,  a  participação  do

público  na  produção  de  conteúdos,  os  novos  formatos  de  publicação  e  de  gêneros

literários que surgem com os blogs e a apropriação social da Internet pelos brasileiros na

década de 1990.
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CAPÍTULO 1

CONVERGÊNCIA, COMUNICAÇÃO E CULTURA

1.1  A convergência e multimídia

Os  primeiros  computadores  digitais  eletrônicos  operacionais  foram

planejados na década de 1940 por cientistas dos Estados Unidos e da Inglaterra

com  propósitos  militares.  O  Eniac foi  desenvolvido  em  1943,  nos  EUA para

computar durante a Segunda Guerra Mundial estrategias táticas que exigissem

conhecimento em matemática. O Colossus foi um computador desenvolvido pelo

cientista inglês Alan Turing em 1943,  para ajudar  o seu país  e os aliados na

Segunda Guerra Mundial. Ambos eram máquinas gigantescas e operavam como

calculadoras científicas (BRIGGS; BURKE, 2006).

Até  a  década  de  1960,  os  computadores  foram  utilizados

exclusivamente por  militares para cálculos científicos.   Briggs,  Burke  (2006) e

Levy  (2003)  ressaltam  que  na  década  de  1970,  a  partir  da  criação  de  um

microprocessador  no  formato  de  um chip  eletrônico,  os  militares  perderam  a

exclusividade  sobre  os  computadores.  A tecnologia  dos  novos  computadores

primeiramente foi utilizada  para impulsionar a economia industrial e em seguida

passou a incorporar todos os meios de comunicação e seus conteúdos.

A partir da década de 1970 os computadores abriram uma nova fase na

produção  da  automação  industrial;  robótica,  linhas  de  produção  flexíveis,

máquinas industriais com controles digitais entre outros. Desde então, a utilização

de equipamentos eletrônicos, computadores e redes de comunicação de dados

vem se consolidando como um requisito econômico e mercadológico. Por outro

lado,  um  mercado  nascido  nos  Estados  Unidos  se  apropriou  das  novas
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possibilidades abertas pela tecnologia e criou o computador pessoal, que levou a

informática do status de tecnologia particular do setor industrial para começar a

fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o cinema e a televisão (LEVY,

p.32). Na mesma época ocorreu a convergência das redes de telecomunicações

com  a  informática.  As  redes  de  telecomunicações  deixaram  a  tradicional

transmissão analógica para  adotar a transmissão de dados digitais. Já na década

de 1990 o processo de convergência tecnológica impulsionou a convergência de

conteúdos  culturais  de  diversas  mídias  para o  formato  digital,  consolidando  o

fenômeno   chamado  de  convergência  das  mídias.  A  digitalização  penetrou

primeiro  na  produção  e  gravação  de  músicas  com   CD-ROM,  mas  os

microprocessadores e as memórias digitais tendiam a tornar-se a infraestrutura

de produção de todo o domínio da comunicação (LEVY, 2003, p. 32).

A convergência das mídias pode ser compreendida a partir dos modos

de codificação, dos tipos de suporte e dos processos de distribuição de conteúdos

culturais  (FRAGOSO,  2005).  A  convergência  dos  modos  de  codificação  é

entendida como a possibilidade de colocar em um único formato,  o do código

binários, três enunciados pertencentes a categorias semióticas distintas: o som, a

imagem e o texto.

O código binário representa valores usando dois símbolos, os números

0 e 1, que são chamados de bits. A palavra bit se refere a abreviação de binary

digit, dígito binário, a menor unidade de informação digitalizada. Ao contrário do

sistema analógico de registro e transmissão de palavras, imagens e música, o

sistema digital,  determina quais bits correspondem a 0 e quais correspondem a 1.

O sistema digital  processa representações  computacionais  de textos,  imagens

animadas ou estáticas, gráficos, sons e ruídos e os converte à sua forma original,

o som como som, o texto como texto, a imagem como imagem, permitindo que

essas linguagens sejam arranjadas dentro de um mesmo volume de dados.  O

armazenamento  em  um  único  suporte  de  um  conjunto  de  informações  cuja

decodificação  resulta  em  diferentes  linguagens,  dados,  som,  imagem  e  texto

recebe o nome de multimídia.

Com  a  digitalização  a  multimídia  potencializa  suas  características.
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Enquanto suporte, um único dispositivo como o computador, conectado à Internet,

facilita e potencializa a produção, o armazenamento e a distribuição de conteúdos

culturais.  Como  modo  de  difusão,  a  obra  multimídia  pode  ser  distribuída  em

discos  flexíveis  (disquetes),  CD-ROM,  memória  USB  (pen-drive)  ou  qualquer

outra mídia digital removível. Ao passo que, como dispositivo técnico sensorial, a

multimídia  mobiliza  diferentes  sentidos  para  a  percepção  das  mensagens.  Na

modalidade  linguística,  a  multimídia  agrega  som,  imagem,  texto  e  instruções

computacionais (programas). 

Graças à digitalização e ao desenvolvimento da multimídia, podemos

armazenar fotografias, livros, músicas e filmes em um único suporte como o CD-

ROM. Antes da digitalização, era necessário utilizar diferentes suportes para cada

tipo de conteúdo, por exemplo: filme para fotografia, papel para texto, fita cassete

e disco de vinil para a música, fita magnética e celuloide para filmes. Portanto,

com a digitalização, todo tipo de informação, dados informáticos, som, imagem e

textos são homogeneizados em bits, cadeias sequenciais de  0 e 1, que podem

ser armazenadas por uma mídia como o CD-ROM e processadas por qualquer

processador digital, seja o computador ou semelhante. Mas a convergência de

diferentes  linguagens  com  estatuto  semióticos  distintos  entendida  como

multimídia é anterior a digitalização. 

A convergência de diferentes linguagens para um mesmo suporte, desde
pelo  menos  a  televisão,  já  catalizava  a  sinergia  entre  as  diferentes
mídias (como as conhecemos hoje).  Formatos como a telenovela e o
telejornal são evidência de um hibridismo que sempre existiu entre as
mídias  e  que a  portabilidade,  resistência e  longevidade das  unidades
digitais  de  armazenamento  apenas  veio,  mais  recentemente,
potencializar.  A este  respeito,  é  fundamental  lembrar  que  as  mídias
nunca  existiram  em  isolamento.  Componentes  de  um  complexo,  co-
existem  afetando-se  mutuamente  desde  sempre  e  funcionam  como
referencial  essencial  para  qualquer  nova  tecnologia  que  se  pretenda
midiática (FRAGOSO, 2005, p.52).

Para  McLuhan,  os  novos  meios  surgem  da  hibridização  dos  meios

anteriores e o que todos os meios têm em comum é o fato de que o conteúdo de

qualquer meio é sempre um outro meio. O efeito de um meio se torna mais forte e
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intenso justamente porque seu conteúdo é um outro meio. O conteúdo de um

filme é um romance, uma peça de teatro ou uma ópera. (MCLUHAN, 1971, p.22).

A  hibridização  dos  meios  cria  um  novo  ambiente,  no  qual  “o   meio  é  a

mensagem”.  Essa  afirmação  significa  que  cada  novo  meio  que  surge  exerce

influência na organização social e na cultura, modificando nossa experiência de

mundo. A mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala,

cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas

(MCLUHAN, p.22). 

Atualmente,  o  novo  ambiente  digital,  cujo  principal  meio  é  o

computador,  reprocessa  os  velhos  ambientes  eletrônico  e  mecânico  da  era

industrial. O fato de um novo meio reprocessar o anterior ou os anteriores é uma

característica da evolução dos meios, pois  nenhum meio tem sua existência ou

significado por si só, estando na dependência da constante inter-relação com os

outros meios (MCLUHAN, 1971, p.42). 

Como  nos  lembra  Santaella,  o  surgimento  de  um  novo  meio  de

comunicação,  não  substitui  o  anterior  ou  anteriores,  mas  provoca  uma

refuncionalização  no  papel  cultural  que  era  desempenhado  pelos  meios

precedentes (SANTAELLA, 2007, p.288).  

Na  década  de  1960,  McLuhan  anunciava  as  mudanças  sociais   e

culturais trazidas com o novo ambiente eletrônico e a TV. Nessa época, embora o

computador ainda estivesse em desenvolvimento, o autor já previa seu potencial.

Hoje  os  computadores  parecem  comprometer  os  meios  de  se  poder
traduzir  qualquer  língua em qualquer  outra, qualquer  código em outro
código -  e instantaneamente. Em suma, o computador, pela tecnologia,
anuncia  o  advento  de  uma  condição  pentecostal  de  compreensão  e
unidade universais (MCLUHAN, 1971, p.98-99).

O computador com sua linguagem universal combina textos, imagens e

sons  e  os  torna  acessíveis,  audíveis  e  visíveis  numa  mesma  tela.  Com  o

computador, uma máquina multimídia, nós podemos não apenas ler, ver e ouvir

os  conteúdos  de  diferentes  mídias  em  um  único  aparelho,  mas  armazenar,

produzir e distribuir musicas, livros, filmes entre outros conteúdos culturais.
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Diante de uma obra multimídia em CD-ROM, ou diante das home pages
da  Internet,  não  nos  colocamos  mais  como  leitores  de  um  livro  ou
espectadores das formas clássicas do espetáculo. Agora devemos, para
que haja acontecimento, ver  e interagir  simultaneamente com a obra.
Este agir  se dá através da interatividade digital  (clicar em ícones dos
mais  diversos).  Podemos  também  manipular  cada  uma  das  formas
midiáticas à vontade e de forma independente (som imagens e textos).
Tornamo-nos,  não  mais  leitores,  no  sentido  estrito,  mas  atores,
exploradores e navegadores (LEMOS, 2008, p.70)

O  computador  conectado  ao  ciberespaço  através  da  Internet  e  o

surgimento de ferramentas de edição de fotos,  vídeo  e  texto  proporcionou ao

público participação na produção e distribuição de conteúdos culturais. 

1.2 A constituição do ciberespaço

Na década  de  1980,  as tecnologias  digitais  surgiram  como a  infra-

estrutura  do  ciberespaço,  novo  espaço  de  comunicação,  de  sociabilidade,  de

organização e de transação,  mas também novo mercado da informação e do

conhecimento (LEVY, p.32). O termo ciberespaço foi cunhado pelo autor de ficção

científica William Gibson, em 1982, no conto  Burning Chrome1,  para se referir a

uma  realidade  virtual  gerada  por  computador  (KELLNER,  2001).  Na  novela

Neuromancer, publicada pelo autor em 1984, o termo ciberespaço é popularizado

e  se  refere  a  uma  alucinação  consensual,  vivida  pelos  seres  humanos  num

mundo dominado pela  tecnologia.  Gibson em  Neuromacer narra  a  história  do

personagem Case,  um  hacker2 fora da lei  que luta para libertar  o controle  da

1 Disponível em : http://project.cyberpunk.ru/lib/burning_chrome/. Acesso em: 12/11/2010.
2 A história da informática está ligada à necessidade de descentralizar o poder da informação.

Na década de 1970 e 1980, os meios de comunicação de massa apresentavam os  hackers
como vândalos piratas que invadiam sistemas de computadores, podendo aniquilar sistemas
com vírus, apagar informações e realizar outras ações do gênero. Na verdade, os hackers
agregam-se em torno da postura anarquista, da rebeldia contra o poder industrial e contra as
companhias que controlam e detêm o monopólio das telecomunicações. Os primeiros hackers
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tecnologia das grandes organizações privadas e governamentais.

A definição científica do termo ciberespaço atualmente empregada é a

de  um  novo  meio  de  comunicação  que  surge  da  interconexão  mundial  de

computadores, Internet. Outro aspecto importante para a compreensão do que

seja o ciberespaço corresponde ao seu diferencial  com relação a Internet.  De

modo algum ciberespaço e Internet podem ser considerados a mesma coisa.  A

Internet é uma nova mídia3, que permite o acesso ao ciberespaço, formada por

uma  rede  de  computadores  que  utilizam  o  protocolo  padrão  TCP/IP4.  O

funcionamento da Internet depende da  conexão de rede entre computadores,

permitindo  que  compartilhem  o  armazenamento  e  o  processamento  de

informações. Na Internet, a rede se constitui como uma grande teia que envolve

de  forma  global  diferentes  circuitos  de  informação  através  da  conexão  entre

computadores.  É  na  Internet  que  o  fluxo  da  informação  se  torna  visível  aos

milhares  de  usuários  do  ciberespaço  (LEVY,  2003).  A internet  é  o  tecido  de

nossas vidas nesse momento, um meio para tudo que interage com o conjunto da

sociedade (CASTELLS, 2003, p.256.)

O acesso ao ciberespaço se dá através dos computadores conectados

à  Internet,  dos  aparelho  celulares,  dos  palmtops,  da  TV  digital  e  outras

tecnologias materiais. O ciberespaço é um espaço que se abre quando o usuário

conecta-se com a rede (SANTAELLA, 2003, p.45). Ao se conectar ao ciberespaço

o usuário não tem ideia do caminho que a informação percorre, entre servidores e

roteadores,  no  momento  em que  clica  e  a  informação  aparece  em sua  tela

pretendem libertar as informações e os computadores do poder militar e industrial, denunciar a
racionalidade  tecnológica  (a  tecnologia  como  instrumento  de  dominação  do  homem  pelo
homem e do homem pela natureza. Cf. Horkheimer, Max. O eclipse da razão. Centauro, 2010)
e o poder construído por grandes empresas e instituições governamentais. Cf. Lemos, André.
Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2008.
p.199-209. 

3 Novas  mídias:  denominação  genérica  dos  novos  meios  de  comunicação  nascidos  do
desenvolvimento tecnológico e daqueles resultantes de crescimento da convergência, com o
surgimento  de  mídias  que  aglutinam  telecomunicação,  computadores  e  equipamentos
eletrônicos.  As  novas  mídias  como  a  Internet,  televisão  interativa,  multimídia  em  DVDS,
telefones celulares e quiosques interativos são digitais e interativas, uma vez que oferecem
oportunidades para mensagem publicitárias alcançarem os consumidores de modo dirigido e
personalizado  .  Cf.  Enciclopédia  de  Comunicação  Intercom.  Disponível  em:
http://www.fundaj.gov.br/geral/ascom/Enciclopedia.pdf. Acesso em: 18/02/2011.

4 Transfer  Control  Protocol  /  Internet  Protocol  –  protocolo  de  controle  de  transferência,  os
principais protocolos da WWW (World Wide Web), a rede mundial de computadores.
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(SOUZA E SILVA, 2006, p.34). O ciberespaço é um espaço matemático e abstrato

formado por circuitos informacionais navegáveis. Ao se conectar ao ciberespaço,

o  usuário  tem  a  possibilidade  de  navegar  por  diferentes  sites,  disponibilizar

conteúdos através de ferramentas como os blogs, trocar informações com outros

usuários, colaborar por meio de autorias coletivas para a construção de obras

artísticas  e  pesquisas científicas e  de se expor  aos outros  através das redes

sociais (SANTAELLA, 2007). Através do ciberespaço, os usuários também podem

assistir à TV, interagir com jogos virtuais, escutar rádio, conversar com pessoas

em tempo real via texto em canais de chat, ou inclusive transmitindo áudio e vídeo

a longas distâncias através aplicações de mensagem instantânea, a partir de um

computador de mesa ou até mesmo de dispositivos móveis como celulares ou

laptops equipados com webcams. 

O ciberespaço, mesmo não sendo uma entidade física, é um ente real

e fundamental da cultura contemporânea. Por esse espaço imaterial de fluxos e

circuitos informacionais transitam a economia, a educação, a política, a literatura,

o cinema, a música, as artes em geral, ou seja, todas as atividades humanas do

século XXI.

1.3 Realidade virtual e imersão

A compreensão do ciberespaço se relaciona a Internet e a realidade

virtual.  De acordo com Lemos (2008),  podemos compreender o ciberespaço a

partir de duas perspectivas:  como o lugar onde estamos quando entramos num

ambiente  simulado  (realidade  virtual),  e  como  o  conjunto  de  redes  de

computadores interligadas ou não, em todo o planeta, a Internet (LEMOS, p.128). 

As tecnologias da realidade virtual surgiram após a Segunda Guerra

Mundial, de pesquisas militares da força aérea americana para a construção de

simuladores de vôo. A RV5 é uma tecnologia que permite a interação entre o ser

humano  e  o  sistema  computacional,  de  modo  a  reproduzir  a  sensação  de

realidade para o participante em um ambiente simulado e em tempo real, com o

5 Realidade Virtual.

18



uso das técnicas e dos equipamentos computacionais.  Nas palavras de Santaella

(2008),  as tecnologias da  RV quebram a barreira da tela,  abrindo um espaço

multidimensional à habitação cognitiva e sensória do usuário. Com a RV, nós não

vemos meramente bancos de dados. Nós nos sentamos neles (p.194).  

Uma das principais características da RV é o envolvimento do sistema

sensório  humano  através  da  sensação  de  imersão.  Para  que  a  sensação  de

imersão seja mais intensa, as tecnologias da RV utilizam dispositivos de interação

tátil ou hápticos6. Com esses dispositivos, o usuário pode sentir e tocar os objetos

no mundo virtual.

Na década de 1950, a indústria cinematográfica, proporcionou uma das

primeiras  experiências  para  aumentar  o  nível  de  sensação  imersiva  numa

realidade artificial, com o CinemaScope e o Cinerama. O CinemaScope  era uma

tecnologia  de  filmagem  e  de  projeção  que  utilizava  lentes  anamórficas  para

ampliar o tamanho da imagem. Com as lentes anamórficas, a largura da imagem

dobrava em relação à sua altura. Essa imagem é a que conhecemos hoje por

widescreen. 

No Brasil, o Cine Theatro Imperial, na cidade de Porto Alegre, importou

dos E.U.A, em 1954, a tecnologia do CinemaScope. Um ano antes, em 1953, o

jornal Correio do Povo já anunciava o surgimento de uma das maiores revoluções

tecnológicas do cinema. Segundo o jornal, o CinemaScope não exigia nenhuma

modificação nos aparelhos cinematográficos, mas a instalação de um dispositivo

de  som  estéreo e  de  uma  tela  grande.  Além disso,  o  jornal  declarou  que  a

característica  inovadora  do  CinemaScope permitia  ao  público  experimentar

vivamente o drama e a ação encenados pelos personagens do filme7. O primeiro

cinema a exibir o CinemaScope no Brasil foi o cine República em São Paulo, no

dia 22 de fevereiro de 1954, no lançamento do filme O Manto Sagrado (1953). Já

o  Cinerama, era uma técnica de projeção que utilizava três câmeras síncronas

para aumentar  o  campo de visão  do espectador.  O objetivo  do  Cinerama era

causar no público a sensação de estar dentro do filme. 

6 O termo háptico vem do grego haptikós e significa feito para tocar, sensível ao tato.
7 Disponível em:   http://www. lproweb.procempa.com.br/pmpa/.../historico_cine_imperial. Doc.  

Acesso em: 07/01/2010.
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Em 1956, Morton Heilig, desenvolveu uma máquina que de certa forma

revolucionou a tentativa da indústria cinematográfica de aprofundar a sensação

de  imersão  do  espectador.  O  Sensorama, de  Heilig  permitia  ao  usuário  um

passeio  de motocicleta  pelo  bairro  virtual  do  Brooklyn. O usuário,  sentado na

máquina,  olhava  para  a  tela  visualizando  imagens tridimensionais,  ao  mesmo

tempo que escutava sons e ruídos e experimentava também vibrações no banco

que estava  sentado,  como se  estivesse  numa motocicleta,  além disso,  sentia

aromas e o vento no rosto. O  Sensorama  foi  patenteado em 1962 como uma

máquina  multi-sensorial,  pois  envolvia  os cinco sentidos do espectador.  Heilig

queria  criar  com o  Sensorama o  cinema do futuro,  no entanto  criou uma das

primeiras experiências de realidade virtual.                      

Para  Santaella  (2008),  quanto  mais  o  sistema técnico  for  capaz  de

cativar  os  sentidos  do  usuário  e  bloquear  os  estímulos  que  vem  do  mundo

exterior,  mais  o  sistema  é  considerado  imersivo.  Assim  sendo,  os  níveis  de

imersão variam de acordo com a abrangência do sistema técnico sobre o sistema

sensorial.  Por  isso,  a  realidade virtual,  atualmente  pode  ser  entendida  num

sentido  amplo  e  num  sentido  estrito.  No  sentido  amplo,  a  RV  se  refere  aos

fenômenos  que  acontecem na  Internet,  como  os  e-mails,  os  blogs,  as  redes

sociais, as revistas, os jornais, os games, os avatares e outros. No sentido estrito,

a  RV  envolve  sistemas  computacionais  sofisticados8 que  simulam  ambientes

tridimensionais nos quais o usuário pode imergir, navegar e interagir. 

É importante observar que há diferentes níveis de imersão do usuário

no ciberespaço. A RV, no sentido estrito, se constitui como o nível mais alto de

imersão  do  usuário  no  mundo  virtual.  Já  o  nível  mais  superficial  de  imersão

acontece quando o usuário utiliza o computador para ler ou escrever um texto.

Nesse nível, o usuário interage com uma tela, manuseando o teclado e o mouse,

a sensibilidade tátil concentra-se principalmente nas mãos. A mão é o único órgão

8 Atualmente  o  acesso a  RV se  faz  através  de  próteses:  de  capacetes  com óculos  e  sons
estereoscópicos, luvas de dados (data glove) e mesmo roupas (data suits), através dos quais o
corpo  faz  interface  com  um  computador  que  produz,  em  tempo  real  as  imagens  e  as
interações. O sistema gera um mundo tridimensional onde podemos modificá-lo pela interação
direta  e  corporal.  Cf.  LEMOS,  André.  Cibercultura: tecnologia  e  vida  social  na  cultura
contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2008. p.154
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que  é  sensório,  explanatório  e,  ao  mesmo  tempo,  motor,  performativo

(SANTAELLA, 2004, p.147). É nas mãos que se concentra a manipulação dos

objetos no plano da tela, mas é também pelo apalpar das mãos no teclado e no

mouse que  o  usuário  tem  a  sensação  de  um  espaço.  Por  trás  da  aparente

mobilidade do usuário plugado ao ciberespaço, seja no nível maior ou menor de

imersão,  há uma  exuberância  de  estímulos  sensórios  e  instantâneas  reações

perceptivas em sincronia com as operações mentais (p.132). Por trás do toque no

mouse,  há  toda  uma  agitação  muscular,  o  corpo  está  em  plena  atividade,

conduzindo a navegação da mente através de processos perceptivo. 

Segundo Sato (2009), a imersão está estritamente ligada à fantasia e à

imaginação,  pois  o  mundo virtual  permite  ao usuário  possibilidades  infinitas  e

distintas do mundo real. A imersão causa um encantamento no usuário, quando

ele entra no mundo fictício e fantasioso do virtual  e experiencia algo diferente

daquilo que ele vivencia no seu cotidiano. Para explicar a relação entre imersão,

fantasia e imaginação a autora utiliza como exemplo a analogia entre a RV e o

espelho de Alice. 

O espelho leva o sujeito ao mundo da imaginação e da subjetividade,
separando-o do mundo cotidiano por um determinado tempo. No mundo
do  espelho  (realidade  virtual),  o  sujeito  está  livre  de  sua  postura
assumida no mundo cotidiano, podendo tomar decisões e agir de forma
completamente distinta de sua vida cotidiana (SATO, 2009, p.47).  

Sato  (2009) faz referência  a  obra literária  Alice  Através  do Espelho

(1871), de Lewis Carroll (1832-1898). Alice, a personagem de Carroll atravessa

um espelho e vivencia do outro lado um mundo imaginário de peças de xadrez. A

travessia do espelho se assemelha à imersão na tela, a sensação seria a mesma

de estar dentro de um mundo subjetivo e imaginário. 

Os  diferentes  níveis  de  imersão  que  o  usuário  experimenta  no

ciberespaço ampliam o processo de afinidade entre realidade e ficção que são

estimulados pela televisão e pelo cinema. Para Walter Benjamin (1987) o cinema,

ao utilizar aparelhos capazes de penetrar  no âmago da realidade,  expandiu  o
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mundo dos objetos que conhecemos,  tanto no campo visual  quanto sensorial,

aprofundando a percepção humana. A natureza que mostra a câmera é diversa da

que veem os olhos, principalmente porque substitui o espaço onde o homem age

conscientemente por um outro, onde a ação é inconsciente. O cinema ampliou as

capacidades perceptiva e onírica humanas, mobilizando não apenas o olhar do

espectador, como também o corpo em sua totalidade. 

Sato  (2009)  trata  da  imersão  tanto  em  termos  perceptivos  quanto

representativos, como os avatares, figuras gráficas que representam visualmente

o usuário no mundo virtual. Esse tipo de imersão é muito utilizada em games. A

imersão  representativa  funciona  do  seguinte  modo:  no  ambiente  virtual,  o

cibernauta pode selecionar e incorporar um avatar para se mover em ambientes

bi  ou  tri  dimensionais,  encontrar  outros  avatares,  comunicar-se  com  eles

(SANTAELLA, 2008, p.203). 

Um exemplo é o  game Popmundo,  formado por uma rede social de

jogadores que buscam a fama na indústria musical virtual. Ao entrar na rede, o

jogador seleciona um personagem para o jogo, um avatar. Além disso, também

escolhe uma cidade do mundo para exercer sua cidadania; São Paulo e Rio de

Janeiro são as opções no Brasil. No Popmundo, o jogador pode ter uma carreira

musical  solo  ou  participar  de  uma  banda  e  todos  os  personagens  que  ele

encontra no jogo são avatares de pessoas reais. Entretanto, devemos observar

que  a  imersão  representativa  está  intrinsecamente  associada  à  imersão

perceptiva. 

O filme Avatar (2009), escrito e dirigido por James Cameron, também

demonstra a criação de avatares biológicos. O filme se passa em 2154 e narra a

história de Jake Sully (Sam Worthington), um ex-fusileiro da marinha americana

que vive em uma cadeira de rodas após um acidente em combate que tirou o

movimento de suas pernas. Após a morte de seu irmão gêmeo em um assalto,

Jake Sully é convidado a substituí-lo em um programa científico em Pandora, um

planeta distante habitado pelos humanoides Na'vi e cuja atmosfera é tóxica para

os seres humanos. Em Pandora cientistas cultivam avatares, corpos biológicos

híbridos  humano-Na'vi,  geneticamente  modificados  para  serem  controlados
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através de equipamentos tecnológicos que estabelecem conexões neurais entre

um avatar e o ser humano de quem recebeu material genético. A experiência de

Jake  com  seu  avatar  é  muito  intensa,  chegando  ao  ponto  do  personagem

escolher  habitar  definitivamente  o  corpo  do  avatar.  No  decorrer  da  história  é

colocada frequentemente a angústia do protagonista ao deixar o controle do corpo

avatar para retornar à vida no corpo de Jake Sully.

A interação em ambientes virtuais através de avatares tem conquistado

cada  vez  mais  adeptos,  que  criam  no  mundo  virtual  identidades  diferentes

daquelas  que  possuem  na  vida  real.  De  acordo  com  Santaella  (2004b),  as

possibilidades  do  usuário  do  ciberespaço  desenvolver  identidades  múltiplas

através de avatares,  são as mesmas que um indivíduo possui  na vida real.  A

novidade que as tecnologias do ciberespaço introduzem está na possibilidade de

brincar e encenar com essas múltiplas identidades.

Se, de fato,  a persona que aparece no ciberespaço é aparentemente
mais  fluída  do  que  aquelas  que  assumimos  em  outras  situações  de
nossas vidas, isso advém do fato de que podemos, até um certo ponto
conscientemente construir essa persona no ambiente simulado. E essa
consciência nos permite brincar, com o nosso eu de novos modos, na
interação  com  o  outro  especular,  isto  é,  as  outras  personas  do
ciberespaço (SANTAELLA, 2004b, p.52).

Segundo Hall (2004), na sociedade contemporânea a identidade é uma

celebração móvel – à medida que os sistemas de significação e representação

cultural  se  multiplicam,  somos  confrontados  por  uma  multiplicidade

desconcertante de identidades possíveis (p.13). Considerar a identidade como um

celebração  móvel  significa  compreender  que  o  sujeito  é  interpelado  pelos

inúmeros modos de ser que constituem sua existência.

Na  cibercultura,  o  sujeito  está  multiplicado  em  bancos  de  dados,

disperso entre mensagens eletrônicas, descontextualizado e reidentificado pelos

comerciais de TV, dissolvido e rematerializado  continuamente  em alguns pontos

de transmissão e recepção eletrônica (SANTAELLA, 2004b, p.53). O ciberespaço,

através dos avatares, blogs e outros tipos de interação com o ambiente virtual,
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torna  evidente  a  multiplicidade  de  identidades  que  compõem  o  sujeito

contemporâneo. 

1.4 A dinâmica cultural: da cultura de massas à cibercultura

Até meados do século XIX, a cultura estava dividida: por um lado, a

cultura erudita voltada para a elite da sociedade; por outro lado, a cultura popular

produzida  pelo  povo.  A  produção  da  cultura  erudita  exigia  formação,

conhecimento  e  material  adequado,  além  de  requisitar  para  sua  recepção

refinamento  e  contemplação.  A própria  estrutura  de  produção  e  consumo  da

sociedade delimitava as fronteiras culturais. A sociedade estava voltada para a

produção, a maioria da população pertencia às camadas iletradas de camponeses

e  operários,  que  não  possuíam  recursos  financeiros  e  conhecimento  para

aquisição e apreciação das obras de arte da cultura erudita. 

A partir da segunda metade do século XIX, com o advento das novas

tecnologias de reprodução e de comunicação coletiva como o jornal, a fotografia,

o cinema e mais tarde o rádio e a televisão, as fronteiras culturais já não estavam

mais tão nítidas.  Longe de usurpar o lugar social dessas formas de cultura, os

meios de comunicação foram crescentemente se transformando em seus aliados

íntimos (SANTAELLA,  2008,  p.57).  Os  meios  de  comunicação  de  massa  não

levaram  a  cultura  erudita  e  a  cultura  popular  ao  desaparecimento.  Apenas

provocaram, recomposições nos papeis, cenários sociais e até mesmo no modo

de produção dessas formas culturais, assim borraram suas fronteiras, mas não

apagaram sua existência (SANTAELLA, 2008, p.56).

A  cultura  erudita  foi  democratizada  na  cultura  de  massas  pela

reprodução,  pelo  livro  barato  e pelo  disco,  sem deixar  contudo de ser  cultura

erudita.  Os livros de bolso só aparecem depois de transcorrido certo tempo da

primeira edição. O disco não suprime a cerimônia que é o concerto. A reprodução

do quadro não reduz em nada seu valor mitificado e original (MORIN, 1987, p.53).
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Para delimitar  o campo da cultura  popular  e  da cultura  de massas,

Adorno e Horkheimer (1985), cunharam o conceito de indústria cultural para se

referir à cultura produzida industrialmente para uma massa de consumidores, com

o intuito de diferenciá-la da cultura que brota espontaneamente do povo, na forma

de  arte  popular.  Já  Herbert  Marcuse,  embora seja  defensor  dos  elementos

estéticos transcendentes da cultura erudita, compreende que o desenvolvimento

dos  meios  de  comunicação  de  massa  liquidou  com  as  fronteiras  culturais,

tornando impossível  estabelecer uma distinção.  A dominação democrática tem

sua estética democrática. É bom o fato de quase todos poderem ter  as belas-

artes ao seu alcance, simplesmente ligando o seu receptor ou entrando numa loja

(MARCUSE, 1967, p.77). 

No início do século XX, principalmente os conteúdos produzidos pela

cultura popular foram integrados no cinema e no folhetim barato.  Somente na

década de 1930 os conteúdo da cultura erudita começam a ser inseridos como

temática nos meios de comunicação de massa. Assim sendo, é partir de ambas

formações culturais erudita e popular e da contribuição de elementos novos que a

cultura de massas define suas características:

A cultura  de  massa,  em  certo  sentido,  é  herdeira  e  continuadora  do
movimento cultural das sociedades ocidentais. Na cultura de massa vão
confluir as duas correntes com águas frequentemente misturadas e, no
entanto, fortemente diferenciadas logo que a industrialização da cultura
aparece: a cultura popular e a corrente burguesa, a primeira dominando,
de início, a segunda se desenvolvendo em seguida. A cultura de massa
integra esses conteúdos,  mas para  logo desintegrá-los  e  operar  uma
nova metamorfose (MORIN, 1987, p.61).

 Morin (1987) afirma ainda que, os conteúdos da cultura erudita e da

cultura popular alimentam a cultura de massas e nela se metamorfoseiam. Essa

metamorfose se dá, sobretudo, pela rapidez do jornal moderno, pela implantação

das  salas  de  cinema  nas  cidades  e  depois  no  campo  e  pelo  poder  de

intensificação e extensão dos programas de rádio e de televisão que tornam a

cultura de massas onipresente.  

Para tratar das mesclas interculturais  entre o tradicional e o moderno e

25



entre o erudito, o popular e o massivo, Néstor Garcia Canclini (1997) introduz o

conceito  de  hibridização  cultural  nas  ciências  sociais.  Para  esse  autor,  a

hibridização cultural  é  algo fértil  que  reside na vitalidade e  na capacidade  de

reprodução e de renovação de cada cultura.  A hibridização cultural não é uma

simples  mistura  de  estruturas  e  práticas  sociais,  puras,  mas  as  suas

combinações, gerando novas estruturas e novas práticas sociais.  (…) há  várias

obras no mundo que mesclam o erudito, o popular e o massivo em seus ensaios,

desde  Octávio  Paz e  Jorge  Luis  Borges  a  Astor  Piazzola  e  Caetano  Veloso,

testemunham a fertilidade das criações menos preocupadas com a preservação

da pureza do que pela produtividade das misturas (CANCLINI, p.112).

 No Brasil, na década de 1960, o movimento Tropicalista exerceu uma

intervenção  crítico-musical  na  cultura  brasileira.  O  movimento  Tropicalista

ressaltava os contrastes e misturas da cultura brasileira,  o arcaico convivendo

com o moderno, o nacional com o estrangeiro, o popular e o erudito com a cultura

de massa.  Ao misturar  folclore,  rock,  bossa nova,  samba,  bolero  e  poética,  o

movimento rompeu com o tradicionalismo da música popular brasileira (ALBIN,

2004).

Bosi (1997) sinaliza que a pluralidade da cultura brasileira é o resultado

de um processo de interações  e  oposições  no tempo e no espaço.  Nela,  as

culturas populares, encontram-se em certas situações com a cultura de massa;

esta com a cultura erudita. Há imbricações de velhas culturas ibéricas, indígenas

e  africanas,  todas  elas  polimorfas,  assim  como  outros  casamentos  culturais

(BOSI, p. 7). 

Para  Morin  (1987),  a  cultura  de  massas  se  integra  à  realidade

policultural  das  sociedades  industriais,  promovendo  a  democratização  e  a

convivência das demais culturas, ao produzi-las industrialmente e distribuí-las no

mercado de consumo. 

Cultura  de  massas,  isto  é,  produzida  segundo  normas  maciças  de
fabricação industrial; propagada pelas técnicas de difusão maciça ( que
um  estranho  neologismo  anglo-latino  chama  de  mass  media);
destinando-se  a uma massa social, isto é, um aglomerado gigantesco
de indivíduos compreendidos aquém e além das estruturas internas da
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sociedade (MORIN, 1987, p.14).

Adorno e Horkheimer (1969) acreditam que,  para se compreender o

que sejam as massas, é comum designá-las como fenômeno moderno vinculado

de modo específico às grandes cidades. Nesse sentido, as massas correspondem

à multidão composta por homens que não se conhecem ou que se conhecem

superficialmente.  Entretanto,  raramente  alguém  aceita  considerar-se  como

homem-massa, a massa são sempre os outros. Por isso ambos pensadores da

Teoria Crítica da Sociedade buscam na filosofia de Ortega Y Gasset (1883 -1955)

(1987) e na psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939) compreender a natureza

dos movimentos de massa.

De  acordo  com  Ortega  Y  Gasset  (1987)  a  massa  é  um  fator

psicológico, formado pelo homem médio. O homem-massa  caracteriza-se pela

sua  medianidade  que  uniformiza  as  diferenças  culturais.  O   homem médio  é

aquele que se apodera de tudo na cultura sem julgar, decidir, ou sentenciar o que

lhe está  sendo oferecido.  Já Freud (2007) parte  da seguinte  premissa:  se os

indivíduos do grupo estão combinados numa unidade,  deve haver  certamente

algo  para  uni-los,  e  esse  elo  poderia  ser  precisamente  a  coisa  que  é

característica de um grupo (p.3). Diante disso, entende que o elo que integra os

indivíduos da massa são processos psíquicos de natureza libidinal. Ao considerar

que a expressão “libido” é extraída da teoria das emoções, entende que o elo é

formado  por  laços  afetivos.  Entretanto,  esses  laços  não  se  fundam  numa

sexualidade desinibida ou no amor, mas na sugestão, ou seja,  condições sob as

quais a influência sem fundamentos lógicos e adequado se realiza  (FREUD, p.

2007, p.14 ).  O centro dessa sugestão é o líder, e o modelo do processo é a

identificação. Assim sendo, a massa se define como muitos iguais que podem

identificar-se entre si, e um indivíduo superior a todos (ADORNO; HORKHEIMER,

1969, p.84). 

Para Adorno e Horkheimer,  o fenômeno da massa corresponde aos

processos psíquicos que ocorrem em cada integrante que a compõe.  Os homens

não formam a massa pela simples quantidade numérica, mas pela ação de certas
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condições sociais.  As massas são um produto social,  um amálgama obtido da

exploração  racional  de  fatores  psicológicos  (ADORNO;  HORKHEIMER,1969,

p.89). 

Após a Segunda Guerra Mundial,  a identificação das massas com o

líder é substituída pela identificação com as celebridades, a moda, a propaganda

e os signos disseminados pelos meios de comunicação. Na cultura de massas as

celebridades são transformadas em mercadoria,  à medida que suas imagens são

utilizadas para vender produtos e seus nomes se tornam marcas comercializadas

no mercado.

No final da década de 1960, o situacionista Guy Debord (1931-1994)

identifica  o  espetáculo  regido  pelas  imagens  transmitidas  pelos  meios  de

comunicação  como  uma  categoria  fundamental  da  cultura  nas  sociedades

capitalistas  industriais.  Em  A sociedade  do  Espetáculo (1968),  Debord  crítica

como as imagens midiáticas colonizam a vida cotidiana e organizam a sociedade

ao propor modelos artificiais de vida e objetos que integram os indivíduos através

do consumo.  O espetáculo não é um conjunto de imagens,  mas uma relação

social entre pessoas mediatizada pelas imagens (DEBORD, 2003, p.14). Debord

citando Feuerbach, afirma que nosso tempo, sem dúvida, prefere a imagem a

coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser (p.13).

Ou seja,  a sociedade se constitui não pelo vivido, mas através das experiências

comuns adquiridas pelas imagens transmitidas pelos meios de comunicação. 

Conforme  Jappe  (2005),  o  conceito  de  sociedade  do  espetáculo

desenvolvido por Debord refere-se a uma sociedade baseada na contemplação

passiva, em que os indivíduos, em vez de viverem em primeira pessoa, olham as

ações dos outros que, na maioria das vezes,  são transmitidas pela televisão e

pela publicidade. Assim sendo, a atitude que o espetáculo exige do receptor é a

aceitação passiva:

A supressão da personalidade acompanha fatalmente as condições da
existência submetida às normas espetaculares, cada vez mais afastada
da  possibilidade  de  conhecer  experiências  autênticas  e,  por  isso,  de
descobrir experiências individuais (DEBORD, 2007, p.191).

28



Na década de1980,  a massa,  até então,  concebida como audiência

passiva e sujeita à manipulação pelos meios de comunicação, começa a, pelo

menos, escolher como e que tipo de conteúdo consumir.  Nessa época, estavam

entrando nos lares o controle remoto,  a TV a cabo, o vídeo cassete e outros

equipamentos  e  tecnologias  que propiciaram  ao  receptor  o  consumo

individualizado e fragmentado da informação e do entretenimento. 

A  possibilidade  do  receptor  escolher,  de  forma  individualizada,

conteúdos  disponibilizados  em  diferentes  mídias,  provocou  o  surgimento  de

processos culturais distintos da lógica da cultura de massas. No âmago da cultura

de massa se desenvolveu a cultura das mídias, na qual o receptor ainda tinha

pouco  ou  quase  nenhum  poder  de  participar  e  intervir  nas  mensagens  que

consumia,  mas  dispunha  de  uma  grande  oferta  de  conteúdos  culturais

alternativos.

Por volta do início dos anos 80, começaram a se intensificar cada vez
mais  os  casamentos  e  misturas  entre  linguagens  e  meios,  misturas
essas que funcionam como um multiplicador de mídias. (…) Ao mesmo
tempo, novas sementes começaram a brotar no campo das mídias com
o  surgimento  de  uma  cultura  do  disponível  e  do  transitório:
fotocopiadoras,  videocassetes  e  aparelhos  de  gravação  de  vídeo,
equipamentos  do  tipo  walkman e  walktalk,  acompanhados  de  uma
remarcável  indústria  de  videoclips  e  videogames,  juntamente  com  a
expansiva indústria de filmes em vídeo para serem alugados nas vídeo
locadoras,  tudo  isso  culminou  no  surgimento  da  TV  a  cabo.  Essas
tecnologias, equipamentos e as linguagens criadas para circularem neles
têm  como  principal  característica  propiciar  a  escolha  e  consumo
individualizado, em oposição ao consumo massivo. São esses processos
comunicativos  que  considero  como  constitutivos  de  uma  cultura  das
mídias (SANTAELLA, 2008, p.15).

Na cultura de massas o disco de vinil e a fita cassete já propiciavam ao

receptor  o  consumo  individualizado  do  que  ouvir.   Na  cultura  das  mídias,  o

consumo  individualizado  é  amplamente  disponibilizado,  o  receptor  passa  a

usufruir  também  de  filmes,  shows e  séries  em  fitas  VHS  que  podem  ser

processadas pelo vídeo cassete e assistidas no conforto do próprio lar. O receptor

personaliza  sua  programação  na  TV a  cabo,  escuta  sua  música  preferida  no

walkman  ou  reproduz  na  fotocopiadora  somente  o  capítulo  do  livro  que  lhe
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interessa.

Para  Santaella,  a  cultura  das  mídias  é  uma  cultura  intermediária

situada entre a cultura de massas e a cibercultura.  A cultura das mídias tem como

caraterística o consumo individualizado, disperso e fragmentado da informação e

do entretenimento; a mobilidade e a capacidade de trânsito de informação de uma

mídia a outra.

A mobilidade da informação entre mídias se realiza através das redes

intercomplementares. Nas redes intercomplementares,  cada mídia, devido à sua

natureza,  desempenha funções específicas e a informação e o entretenimento

transitam de uma mídia  a  outra.  Por  exemplo,  o  rádio  participa  ao ouvinte  a

ocorrência de um evento e a TV transmite as imagens vivas do mesmo evento.

Esse movimento intensifica a mobilidade dos conteúdos culturais nos meios de

comunicação.  O  trânsito  da  informação  de  uma  mídia  a  outra  coloca  em

movimento diversas formas de cultura, fazendo-as saltarem de um setor ao outro

(SANTAELLA, 1992, p.21).

Na cibercultura,  a convergência das mídias intensifica a mobilidade e a

capacidade  de  transito  de  informações  nas  redes  intercomplementares.  O

receptor assiste uma informação transmitida por um telejornal e busca a mesma

informação num site de notícias na Internet, que muitas vezes, é uma extensão do

telejornal,  como por exemplo, o portal  G1 que é o portal  de notícias da Rede

Globo de televisão.

 Segundo Martin-Barbero (2009), os meios e os gêneros que os meios

produzem estão sendo reinventados à luz de sua interface da televisão com a

Internet,  numa  interação  e  contaminação  que  desestabilizam  os  discursos

próprios de cada meio, criando as formas mestiças de comunicação  resultantes

da hibridização dos meios e dos conteúdos, de suas práticas comunicacionais,

produtivas e culturais. Na cibercultura, as mestiçagens no cenário comunicacional

privilegiam a interatividade e o dialogo entre produtor e o receptor.  Além disso, o

receptor já treinado na cultura das mídias para a busca dispersa e fragmentada

da  informação  e  do  entretenimento,  na  cibercultura  passa  a  fazer  múltiplas

conexões com os conteúdos disponíveis em diferentes mídias.
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Um  exemplo  de  forma  mestiça  de  comunicação  é  o  da  televisão

quando assume uma comunicação integrada com a Internet. A Rede Globo de

televisão mantêm no portal G19 a sessão VC10 voltada para o jornalismo cidadão,

um canal  aberto para a participação do público na emissão de informação. O

conteúdo  do  portal  G1 engloba  notícias,  variedades,  serviços  e  informações

produzidas por outras mídias e pelo jornalismo cidadão, como fotos,  vídeos e

textos de assuntos variados.

Outro exemplo é o blog da personagem Luciana, interpretada pela atriz

Aline Moraes na telenovela Viver a Vida, exibida pela Rede Globo entre 2009 e

2010.  A personagem Mia cria um  blog para a irmã Luciana, com o intuito de

registrar a sua intimidade e a evolução do seu tratamento como tetraplégica. O

blog Os sonhos de Luciana é uma extensão da trama da telenovela. 

              

                                       Figura 1: Página do blog Sonhos de Luciana
                             Fonte: http://especial.viveravida.globo.com/sonhos-de-luciana/ 

A Rede Globo investe na narrativa transmídia ao criar o  Sonhos de

Luciana.  A narrativa transmídia atua como um novo padrão estético referente ao

processo de convergência. Esse estilo de narrativa exige maior participação do

público para  acompanhar a história espalhada em diferentes mídias.  A narrativa

9 Disponível em: http://g1.globo.com/ Acesso em:09/06/2010
10 Disponível em: http://g1.globo.com/vc-no-g1/ Acesso em: 09/06/2010
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transmídia  define-se  como  o  formato  de  contar  uma  história  de

entretenimento/ficcional em diferentes mídias. Uma história transmídia desenrola-

se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo

de maneira distinta e valiosa para o todo (JENKINS, 2009, p.138). 

A cibercultura nasce das relações entre as tecnologias informacionais

de  comunicação  e  informação,  emergentes  do processo  de convergência  das

redes de telecomunicações, da informática e da cultura na década de 1970.  O

princípio  que  rege  a  cibercultura  é  o  remix,  conjunto  de  práticas  sociais  e

comunicacionais  de combinações,  colagens,  cut  up de informação a partir  de

tecnologias digitais (LEMOS, 2006, p.52). 

O remix tem suas bases nas misturas, no sincretismo e no pluralismo

cultural traduzido pela possibilidade de apropriação, de desvio e de criação livre a

partir de diversos formatos, modalidades e tecnologias.

Sejamos  diretos:  recombinar,  copiar,  apropriar,  mesclar  elementos  os
mais  diversos  não  é  nenhuma  novidade  no  campo  da  cultura.  Toda
cultura  é,  antes  de  tudo,  híbrida;  formação  de  hábitos,  costumes  e
processos  sócio-técnico-semióticos  que  se  dão  sempre  a  partir  de
acolhimento  de  diferenças  e  no  trato  com  outras  culturas.  A
recombinação de diversos elementos sejam eles produtivos, religiosos
ou artísticos é sempre um traço constitutivo de toda formação cultural.
(…)  a  cultura  necessita,  para  se  manter  vibrante,  forte  e  dinâmica,
aceitar a ser permeável a outras formas culturais. Este processo está em
marcha desde as culturas mais “primitivas”, até a cultura contemporânea,
a cibercultura. Assim, não é a recombinação em si a grande novidade,
mas a forma, a velocidade e o alcance global desse movimento (LEMOS,
2007, p.36).

O processo de  remixagem se  configura a  partir  da recombinação e

modificação de fragmentos de obras já existentes,  criando um novo conteúdo,

dando-lhe  um  novo  sentido  e  uma  nova  autoria.  Apoiados  nessa  ideia,  os

produtores  amadores  de  conteúdos  culturais  no  Brasil  brincam com as  obras

disponíveis em diferentes mídias. Os fãs da Saga Crepúsculo utilizam as imagens

de divulgação do filme Lua Nova (2009)11, para criar no Photoshop12 imagens do

Presidente Lula com os personagens do longa-metragem.

11 Disponível  em:  http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com  Acesso  em:
13/05/2010

12 Software para edição de imagens digitais da Adobe Systems Inc.
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Figura 2: Imagem criada a partir da capa do filme Lua Nova da Saga Crepúsculo
        Fonte: http://www.esoadicionaragua.com/2010_04_01_archive.html 

Outro exemplo é o filme Crepúsculo do Lula13, disponível no YouTube,

cuja  contagem  de  exibições  supera  515812  acessos.  O  filme  é  uma  sátira,

montada a  partir  de fragmentos do filme  Crepúsculo (2009).  Os  remixers,  por

meio de práticas recombinantes, modificam a estrutura das imagens, os rostos

dos personagens Edward Cullen  (Robert Pattinson) e Bela (Kristen Stewart), que

são substituídos pelos rostos do Presidente Lula e da ministra Dilma Rousseff. 

O  remix pressupõe a liberdade de manipular o conteúdo já existente

para  criar  um novo  conteúdo.  O conteúdo  remixado revela  as  habilidades  do

público com as ferramentas que a tecnologia digital oferece. Entretanto, esse tipo

de produção independente coloca em tensão os remixers e a indústria cultural no

que  diz  respeito  aos  direitos  autorais,  as  noções  de  autor  e  de  propriedade

intelectual.

Entre os séculos XVIII e XIX se instaurou um regime de propriedade

sobre  texto,  estabelecendo  regras  sobre  os  direitos  de  autor,  a  relação

autor/editor e sobre os direitos de reprodução (FOUCAULT, 2009).  Tais regras

estão na base do que conhecemos hoje como  copyright,  que são as restrições

13 Disponível em: http://www.  youtube  .com/watch?v=0pgLFI1tEsE   . Acesso em 09/06/2010.
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legais impostas pelos direitos de autor à reprodução, modificação e redistribuição

de obras artísticas,  culturais, conteúdos digitais etc14.A cibercultura propiciou o

surgimento  de  novas  modalidades  de  licenciamento  autoral,  que  colocam em

sinergia a recombinação, as trocas e a modificação criativa de obras, como a

prática do cut up - uma técnica literária utilizada para recortar textos e recombiná-

los organizando uma nova obra.  Esses processos ganham o nome genérico de

copyleft,  em  oposição  a  lógica  da  propriedade  do  copyright  que  dominou  a

dinâmica sociocultural do mass media (LEMOS, 2004, p.3).

Diferentemente do copyright, o copyleft é um método geral para tornar

um programa (ou outra obra) livre para ser reproduzida, distribuída e modificada,

desde  que  as  versões  derivadas  da  obra  sejam distribuídas  sob  os  mesmos

termos.15 Existem várias licenças baseadas na lógica do copyleft, dentre elas uma

das  mais  difundidas  é  o  Creative  Commons,  que  parte  do  direito  autoral

tradicional, cuja ideia é “todos os direitos reservados”, para a alternativa “alguns

direitos reservados”16.

Entretanto, recordo que os processos de remixagem são anteriores ao

uso  das  tecnologias  digitais.  Na  década  de  1980  e  1990,  os  remixers

manipulavam o conteúdo utilizando a tecnologia das fotocopiadoras.  Busco um

exemplo no longa-metragem brasileiro, O Homem que Copiava (2003), do diretor

Jorge Furtado. O filme narra a história de André (Lázaro Ramos), um operador de

fotocopiadora que desenhava histórias em quadrinhos, a partir da recombinação

de fragmentos  de imagens fotocopiadas de livros, revistas e jornais.

Conforme  Lemos  (2005),  há  três  leis  que  estão  na  base  do

desenvolvimento cultural da atual cibercultura: a liberação do polo de emissão, o

princípio  de  conexão  em  rede  e  a  reconfiguração  cultural.  A primeira  lei,  a

liberação do polo de emissão,  significa que atualmente qualquer  pessoa pode

produzir e emitir informação, de forma livre, utilizando vários formatos midiáticos.

A liberação do polo de emissão elimina, parcialmente, o que Baudrillard

14 Cf.  Enciclopédia  Intercom  de  Comunicação.  Disponível  em:
http://www.fundaj.gov.br/geral/ascom/Enciclopedia.pdf. Acesso em 17/05/2010

15 Disponível em: http://www.gnu.org/copyleft. Acessado em 1/9/2010.
16 Disponível em: http://www.  creativecommons.com.br  . Acesso em: 18/02/2011. 
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chama de monopólio da palavra nos meios de comunicação. As práticas sócio-

comunicacionais  na  Internet  mostram  que  as  pessoas  estão  produzindo  seu

próprio conteúdo de entretenimento e informação, utilizando programas de edição

de fotos, vídeos e música, escrevendo em blogs, criando fóruns e comunidades,

compartilhando livros, músicas e vídeos.

Essas práticas refletem a potência represada pelos meios massivos de
comunicação  que  sempre  controlaram  o  polo de  emissão.  Editoras,
empresas  de  televisão,  jornais  e  revistas,  indústrias  da  música  e  do
filme, controlam a emissão na já tão estudada cultura da comunicação
de massa. Na indústria cultural massiva há um emissor de informação
que dirige sua produção para uma massa de receptores transformada,
com  alguma sorte,  em  público.  Isto  não  significa  que  não  houvesse
possibilidade  de  acesso  a  produção  underground da  informação:
fanzines,  rádios  e  TVs  piratas  etc.,  sempre  existiram,  mas  com  um
alcance bastante limitado. A evolução da tecnologia eletrônico digital cria
efervescência,  um  excesso  de  informação  pela  possibilidade  de  que
cada um seja também produtor e emissor de conteúdo.  (LEMOS, 2007,
p.37).

 

Lemos (2007) admite algumas exceções, como no caso dos países de

regime  autoritário  como  a  China,  que  buscam  controlar  e  filtrar  a  rede,

restringindo a produção, a circulação e o consumo de informação. Em julho de

2010, o governo chinês encerrou o serviço de microblogging Sohu.com, um dos

mais populares do país, além de retirar do ar o site de relacionamento Facebook e

o  microblogging Twitter.  As  autoridades  chinesas  alegaram  que  os  portais

poderiam  influenciar  negativamente  a  opinião  pública  e  gerar  uma  situação

incontrolável no país17. 

A segunda lei é o princípio de conectividade generalizada.  Não basta

emitir sem conectar, compartilhar. É preciso emitir em rede, entrar em conexão

com  os  outros,  produzir  sinergias,  trocar  pedaços  de  informação,  circular,

substituir  (LEMOS, 2007, p.39). São exemplos de conectividade generalizada o

compartilhamento de novas criações musicais na rede social  MySpace e vídeos

17 Fonte: http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/07/15/imprensa36925.shtml
Acesso em: 10/06/2009
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no YouTube, textos jornalísticos e literários nos blogs.

A reconfiguração cultural, a terceira lei que rege o desenvolvimento da

cibercultura,  engloba  mudanças  na  indústria  cultural  e  nas  práticas

comunicacionais. A reconfiguração  cultural se realiza a partir de novos formatos

midiáticos e de novos modos de produção, circulação e recepção de conteúdos

culturais. 

Entre  as  mudanças  introduzidas  pela  tecnologia  digital  na  atual

cibercultura,  a  interatividade  na  comunicação  provoca  mudanças  no esquema

clássico da comunicação de massas emissor-mensagem-canal-receptor, proposto

por Shannon e Weaver na década de 1940. No modelo clássico da comunicação

de massa, o receptor é entendido como um componente passivo, localizado no

final  do  processo  de  produção  e  transmissão,  tendo  como  função  apenas

consumir  o  que  lhe  é  oferecido.  Já  a  interatividade  da  comunicação  digital

estabelece o diálogo e recupera o sentido da palavra comunicação, que vêm do

latim communicare e significa partilhar, tornar comum, trocar opiniões. Ou seja, a

comunicação somente se realiza em um processo dialógico, comunicar implica

participação (communicatio) e interação18.

1.5 A Interatividade na comunicação digital

 

Segundo  Santaella  (2004),  uma  das  principais  características  da

tecnologia  criada  e  distribuída  no  formato  digital,  é  permitir  que  os  meios  de

comunicação possam atingir o receptor e obter um feedback imediato. Por isso, a

interatividade tem sido um dos temas centrais da comunicação digital.

Nos  estudos  da  comunicação,  a  ideia  de  interatividade  já  estava

presente em Bertold Brecht, em cinco artigos que fazem parte da Teoria do Rádio

(1927-1932)19.  Brecht,  ao  falar  do  rádio,  se  referia  à  participação  direta  dos

18 Cf.  Enciclopédia  de  Comunica  Intercom.  Disponível  em:
http://www.fundaj.gov.br/geral/ascom/Enciclopedia.pdf. Acesso em: 18/02/2011.

19 Os cinco artigos que compõem a Teoria do Rádio (1927-1932) são O Rádio como aparato de
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cidadãos  nos  meios  de  comunicação.  A  missão  do  rádio  é  possibilitar  o

intercâmbio. Ele, sozinho pode promover as grandes discussões das empresas e

dos consumidores sobre a normatização dos artigos de consumo, os debates em

torno do aumento do pão e as disputas nos municípios (BRECHT, 2007, p.229).

Na mesma época, Harold Lasswell, ao estudar os efeitos dos meios de

comunicações, imprensa e rádio, formulou uma teoria a partir dos componentes

do ato comunicativo.  A teoria de Lasswell organizou a communication research,

ao propor que a descrição do ato comunicativo concentrava-se em responder às

seguintes perguntas: quem (emissor), diz o quê (mensagem), a quem (receptor),

através de que canal (meio) e com que efeito (efeitos de audiência)? 

O estudo científico do ato comunicativo identifica o polo de emissão, a

mensagem, o meio, o receptor e o efeito provocado pela comunicação de massa.

Lasswell,  com o  estudo  dos  atos  comunicativos,  define  que  os  processos  de

comunicação de massa são assimétricos, com um emissor ativo e uma massa de

receptores passivos.  Outra definição é a de que a comunicação é intencional, e

tem  como  objetivo  obter  efeito.  O  efeito  está  relacionado  ao  conteúdo  da

mensagem e pode ser observado e avaliado no comportamento dos receptores.

Além disso, o papel do emissor e do receptor surgem isolados, independentes

das  relações  sociais  e  culturais  em  que  os  processos  de  comunicação  se

realizam. 

A teoria de Lasswell foi influenciada pelo behaviorismo e pelos efeitos

da comunicação de massa durante o período entre-guerras. O behaviorismo, ao

estudar as características psicológicas através do comportamento, entende que

cada comportamento é a manifestação de uma resposta dada a um estímulo.

Lasswell  estudou  a  relação entre  política,  psicologia  e  comunicação,  tomando

como  objeto  de  investigação  a  propaganda  política  dos  estados  totalitários.

Lasswell queria identificar como as mensagens dos líderes políticos manipulavam

as massas. Assim sendo, a teoria de Lasswell ficou conhecida como a teoria da

agulha  hipodérmica ou  bala  mágica (magic  bullet).  Para  a  teoria  da  agulha

hipodérmica, as mensagens do mass media atuam como balas que atingem todos

comunicação, O Rádio: um descobrimento antediluviano?, Sugestão aos diretores artísticos do
rádio; Aplicações; Comentário sobre o Vôo sobre o oceano.
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os membros da sociedade. 

Na década de 1940, a teoria da comunicação de Lasswell, passou por

um  processo  de  revisão.  Novos  estudos  coordenados  por  Paul  Lazersfeld,

demonstravam que os meios de comunicação de massa não exerciam efeitos

ilimitados  sobre  os  receptores.  Lazersfeld  propõe  como  modelo  a  teoria  dos

efeitos limitados, two-steps-flow of communication, rejeitando a noção de receptor

passivo. A teoria de Lazersfeld, de orientação sociológica sobre as comunicações

de massa, fala de influência e não apenas da que é exercida pelos mass media,

mas da influência mais geral que perpassa nas relações comunitárias e de que a

influência das comunicações de massa é só um componente (WOLF, 1999, p.18). 

Para a teoria dos efeitos limitados, o círculo social primário do receptor

(amigos, família, colegas) exerce mais influência em sua decisão do que os meios

de comunicação de massa.  Lazersfeld,  interessado nas pesquisas de opinião,

toma como objeto de investigação uma campanha eleitoral. Conforme Frederico

(2008), o método utilizado por Lazersfeld foi a equivalência entre o voto socialista

e  a  compra  de  sabonetes.  As  razões  que  levam  uma  pessoa  a  escolher

determinada marca de sabonete são as mesmas que a levam escolher o voto

socialista. Assim sendo, para Lazersfeld, os efeitos dos meios de comunicação de

massa  são  limitados  e  através  da  possibilidade  de  escolha  os  receptores

preservam uma certa autonomia.

Ainda na mesma época,  a  teoria  crítica  da comunicação,  formulada

pelos pensadores da Teoria Crítica da Sociedade - Escola de Frankfurt Theodor

Adorno, Marx Horkheimer, Walter Benjamin e Herbert Marcuse, retoma a noção

de receptor passivo proposta por Lasswell.  Ao invés de situar o receptor como

um  ser  atingindo  por  estímulos  externos,  balas  mágicas,  os  frankfurtianos

compreendem  o  receptor  como  consumidor  condicionado  pelos  estímulos  da

indústria cultural. 

Adorno  e  Horkheimer  defendem  a  ideia  de  que  os  meios  de

comunicação liquidam a capacidade crítica e reflexiva do receptor, conduzindo-o a

um comportamento passivo. Tal ideia nasce de pesquisas sobre a influência dos

meios de comunicação nas sociedades alemã e americana no início do século
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XX. Ambos conheceram a propaganda nazista na Alemanha e o grande potencial

do rádio para a mobilização das massas. Em meados da década de 1930, Adorno

realiza  seus  primeiros  estudos  sobre  os  efeitos  dos  meios  comunicação  na

organização  da  sociedade  americana,  com  o  rádio.   Desse  modo,  adquire

conhecimento dos principais mecanismos da indústria radiofônica. Ao finalizar as

pesquisas sobre o rádio, toma conhecimento da indústria cinematográfica. A partir

daí, com a colaboração de Horkheimer, Adorno escreve o ensaio sobre a indústria

cultural americana formada nos padrões do capitalismo.

No  ensaio  A Indústria  Cultural:  o  iluminismo  como  mistificação  das

massas,  publicado  na  obra  Dialética  do  Esclarecimento  (1947).  Adorno  e

Horkheimer, cunham o conceito de indústria cultural para substituir a expressão

cultura  de massas.   O conceito  de indústria  cultural  se  refere  a  um ramo de

atividade  industrialmente  organizada  nos  padrões  do  capitalismo  e  do

totalitarismo, composta pelos meios de comunicação de massa jornal,  cinema,

rádio,  TV e revista.  A indústria  cultural  tem como característica a produção, a

padronização  e  a  difusão  em massa  de  bens  culturais  orientados  tanto  pela

política  quanto  pela  lógica  econômica.  De  acordo  com o  modelo  produtivo  e

econômico da indústria cultural,  os bens culturais são produzidos e transmitidos

em série para uma massa de consumidores que são livres para escolher entre as

inúmeras opções que lhe são oferecidas. 

Na  comunicação  de  massa  o  polo  de  emissão  é  controlado  pela

indústria  cultural.  Por  isso,  o  receptor  pode  escolher  como  e  que  tipo  de

informações  receber,  mas  não  pode  dialogar.   Assim  sendo,  não  há  a

possibilidade de o receptor participar da emissão de mensagens nos meios de

comunicação. Na maioria dos casos, o acesso à informação acontece pela TV,

rádio, revistas e jornais. 

Conforme Fragoso (2005), para alguns estudiosos da comunicação de

massa  a  interatividade  era  o  que  faltava  para  conferir  ao  receptor  poderes

correspondentes aos dos produtores midiáticos:

Não  foram  poucos  os  autores  que,  partindo  de  um  tal  raciocínio,
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descartaram muitos desenvolvimentos das Teorias da Comunicação para
apoiar-se nas variantes mais duras da Teoria dos Efeitos e afirmar que o
público,  até  então  “passivo  e  manipulável”,  graças  ao  advento  da
interatividade estaria prestes a libertar-se para exercer criativamente seu
papel de protagonista nas mais diferentes modalidades de expressão.
Programas  como  Você  Decide  souberam  tirar  partido  da  sedutora
promessa de autonomia e poder  de decisão que impregnam a noção
popular (e um tanto vaga) de interatividade. No processo, talvez tenham
ajudado a perceber  que a interatividade não poderia levar a qualquer
significativo empoderamento do receptor porque, ao fim e ao cabo, não
passa da oferta de um conjunto maior, ainda que igualmente limitado, de
opções pré definidas (FRAGOSO, 2005, p.54).

Você Decide, foi um programa produzido e exibido pela  Rede Globo

entre 1992 e 2000. Em cada episódio eram apresentados casos especiais, com

dois  finais  diferentes  para  que  um  deles  fosse  escolhido  pelo  telespectador

através  da  votação  por  telefone.  Outros  exemplos  são  os  reality  shows que

começaram a ser produzidos e exibidos pelas redes de televisão no Brasil, em

meados os anos 2000.  Nos reality shows televisivos, o  público escolhe através

do voto os participantes que devem ficar ou deixar o programa. A escolha do

público somente pode operar a partir de um número limitado de opções, entre um

e três participantes que são pré-determinados pela produção do programa. 

Segundo Baudrillard (1996), a possibilidade de escolha ofertada pelo

conteúdo da comunicação de massa integra o receptor num circuito de perguntas

e respostas já pré-determinadas. 

(…)  a resposta é induzida pela pergunta, é determinada de antemão.
Logo o referendo nunca é mais do que um ultimato: unilateralidade da
pergunta,  que  justamente  já  não  é  interrogação,  mas  a  imposição
imediata  de  um  sentido  em  que  o  ciclo  se  completa  em  um  só
movimento. Cada mensagem é um veredito,  como aquele que advém
das estatísticas de sondagem. (…) O papel da mensagem já não é a
informação, mas o teste e a sondagem, e por fim o controle, no sentido
de que todas as respostas já estão inscritas no papel. (…) A montagem e
a codificação exigem na verdade que o receptor desmonte e decodifique
segundo o mesmo processo (BAUDRILLARD, 1996, p.83).

A comunicação de massa tem como característica a presença distinta

do emissor e do receptor no processo comunicativo. Além disso, a comunicação
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se  realiza  de  forma  linear,  do  emissor  para  o  receptor.  Conforme  Thompson

(1999), o modelo da comunicação de massa possui um caráter monológico e é

quase-interação mediada. 

Para compreender como os meios de comunicação de massa afetam

os padrões tradicionais de interação social,  Thompson (1999) estabeleceu três

tipos  de  interação,  a  interação  face  a  face,  a  interação  mediada  e  a  quase-

interação mediada.  A interação face a  face se estabelece no contexto  de co-

presença,  em que  os  participantes  compartilham do  mesmo espaço-temporal,

podem dialogar  e o  fluxo da comunicação implica  em ida e  volta.  Ou seja,  o

receptor  pode  responder  aos  produtores  e  estes  são  também  receptores  de

mensagens. 

A interação  mediada  envolve  o  uso  de  meios  técnicos  (papel,  fios

elétricos, ondas eletromagnéticas, etc), para transmissão da informação, pois os

participantes  não  compartilham  o  mesmo  referencial  de  espaço  e  tempo.  A

interação mediada possui um caráter dialógico e se realiza por meio de cartas e

conversações telefônicas. 

A quase-interação mediada se refere às relações sociais estabelecidas

pelos meios de comunicação de massa, que envolvem certos meios técnicos e

institucionais  de  produção  e  difusão,  que  são  explorados  comercialmente  por

grandes organizações industriais. A diferença entre a quase-interação mediada e

os outros tipos de interação, é que seus participantes são privados do contínuo e

imediato feedback (THOMPSON, p.85). 

Thompson descreve como o leitor de um livro é o receptor de uma

mensagem  cujo  remetente  não  exige  uma  resposta  direta  e  imediata.  Outro

exemplo é o da quase-interação mediada televisiva. 

A  televisão  implica  um  fluxo  de  mensagem  predominantemente  de
sentido único: dos produtores para os receptores.  As mensagens que
são intercambiáveis numa quase interação televisiva são produzidas na
sua maioria esmagadora por um grupo de participantes e transmitidas
para um grupo indefinido de receptores, que têm relativamente poucas
oportunidades de contribuir diretamente para o curso e o conteúdo da
quase  interação.  (...)Para  a  grande  maioria  dos  receptores  a  única
maneira que eles têm para intervir na quase-interação é na decisão de
sintonizar a televisão, de continuar com ela ligada, de prestar algum grau
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de atenção, de trocar o canal  ou desligá-la quando não tiver nenhum
interesse na programação (THOMPSON, 1999, p.89).

Para Thompson, a assimetria estrutural entre produtores e receptores é

uma  consequência  do  caráter  monológico  da  televisão.  Além  disso,  na

comunicação de massa o fluxo da mensagem é em sentido único, o contexto de

produção é separado do contexto de recepção e vice-versa. Por isso, o fluxo de

mensagens  é  um  fluxo  estruturado  e  a  capacidade  de  intervenção  ou  de

contribuição dos receptores é estritamente circunscrita (THOMPSON, 1999, p.34).

Segundo  Baudrillard  (1995),  o  que  caracteriza  os  meios  de

comunicação de massa é a fabricação da não comunicação, se aceitarmos definir

a comunicação como uma troca, como espaço recíproco de uma palavra e de

uma resposta (p.173).  Toda a arquitetura dos meios de comunicação de massa

se funda na proibição da resposta, o que torna impossível qualquer processo de

troca, a não ser sob formas de simulação de resposta, elas próprias integradas no

processo  de  emissão,  o  que  não  altera  em  nada  a  unilateralidade  da

comunicação (BAUDRILLARD, 1995, p.173-174). 

Ao estudar os efeitos da televisão sobre a organização social no Brasil,

Sodré  (2001)  segue  a  mesma  perspectiva  de  Baudrillard,  ao  dizer  que  a

linguagem televisiva é uma ficção tecnológica da relação de comunicação. Pois

na verdade toda e qualquer mensagem dos meios de comunicação de massa é

tributária das circunstâncias ou do protocolo de emissão/recepção (produção e

consumo) (p.57). 

Em outras  palavras,  no  modelo  de  comunicação  de  massa  não  há

diálogo,  no lugar  do  receptor  participativo,  temos o  consumidor  passivo.  Para

Baudrillard  (1995),  qualquer  tentativa  revolucionária  de  democratizar  os

conteúdos, de participar  do processo comunicativo ou de tomar o poder sobre as

comunicações de massa é sem esperança se não for quebrado o “monopólio da

palavra”.  Baseado em Baudrillard, Muniz Sodré usou a expressão que deu título

a um de seus livros,  O monopólio da fala (1982), estudo da função e linguagem

da televisão brasileira.  Nesse estudo,  Sodré  (1982)  enfatiza  a  inexistência  de
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comunicação entre emissor e receptor. 

Desde o fim da década de 1940, com os estudos da comunicação de

Claude  Shannon  e  Warren  Weaver,  o  esquema  clássico  da  comunicação  de

massa  passou  a  ser  considerado  como  processo  linear  de  transmissão  de

mensagens.  Para a teoria matemática de Shannon e Weaver, a comunicação de

massa se estabelece mediante uma fonte de emissão que produz a mensagem,

transformada em um código pelo  transmissor, um canal  por onde a mensagem

possa transitar, e um receptor que recebe a mensagem emitida pela fonte. 

No  final  da  década  de  1980,  com  a  emergência  da  modalidade

interativa  da  comunicação  digital,  Marie  Marchand  identifica  a  mudança  no

esquema clássico da comunicação de massa.  Para Marchand, muda o estatuto

do  receptor  por  meio  da  participação  e  intervenção,  muda  a  natureza  da

mensagem e muda o papel do emissor. 

Segundo Silva (2000), na lógica da comunicação digital identificada por

Marchand, o emissor não emite mais mensagens, mas propõe um programa com

conteúdos manipuláveis. O receptor não está mais em posição passiva, pois a

mensagem só toma todo o seu significado sob a sua intervenção, de modo que o

receptor se torna co-autor das mensagens. A mensagem pode ser continuamente

recomposta,  reorganizada  e  modificada,  sob  o  impacto  das  intervenções  dos

receptores. Assim sendo, a mensagem ao ser manipulada pelo receptor, perde

seu  estatuto  de  mensagem  emitida.   Explica  Santaella  (2004),  a  lógica  da

comunicação digital. 

Nesse  novo  contexto,  o  emissor  não  emite  mais  mensagens,  mas
constrói um sistema com rotas de navegação e conexões. A mensagem
passa a ser um programa interativo que se define pela maneira como é
consultado, de modo que a mensagem se modifica na medida em que
atende  às  solicitações  daquele  que  manipula  o  programa.  Essas
manipulações se processam por meio de uma tela interativa ou interface
que é o lugar  e meio para o diálogo.  Por intermédio de instrumentos
materiais (tela, mouse, teclado) e imateriais (linguagem de comando), o
receptor transforma-se em usuário e organiza sua navegação (…). O que
se  tem  aí,  portanto,  não  é  só  um  tipo  de  interatividade  interpessoal
mediada pela máquina, mas uma interatividade transindividual (…), nos
quais emissor e receptor perdem os seus limites definidos para ganhar
uma face plural, universal e global (SANTAELLA, 2004, p.163).
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Conforme  Santaella  (2004),  para  Marchand  o  esquema clássico  da

comunicação de massa,  baseado na unilateralidade  emissor-mensagem-canal-

receptor, se acha mal colocado com a interatividade da comunicação digital. 

De acordo com Primo (2005), ainda que o usuário possa clicar em links

programados pelo produtor/emissor do arquivo digital, é possível que a ele não

seja disponibilizada nenhuma possibilidade de modificar o conteúdo. Nesse caso,

webdesigner20 e  usuário  não  constroem  juntos  a  interação,  ela  já  está  pré-

configurada.  Com esse  processo  em mente,  webdesigner-site-Internet-receptor

ainda reflete o esquema clássico da comunicação. Mas tal limite é ultrapassado

quando o usuário pode escrever e/ou alterar o que acaba de ler, ver ou ouvir. Com

essa possibilidade abre-se caminho para o diálogo, uma interação mútua entre

diferentes autores de uma mesma mensagem em construção coletiva.

Silva  estabelece  duas  disposições  para  que  haja  interatividade  na

comunicação digital.  A primeira é a dialógica que associa emissão e recepção

como  polos  antagônicos  e  complementares  na  co-criação  da  comunicação.  A

segunda  é  a  intervenção  do  usuário  no  conteúdo  da  mensagem  ou  dos

programas abertos a manipulações e modificações. Entretanto, a interatividade na

comunicação  digital  não  deve  ser  entendida  apenas como  possibilidade  de  o

receptor-usuário  modificar  o  conteúdo da mensagem, mas  como possibilidade

libertadora da autoria do receptor-usuário sobre a ação de comunicar, conhecer e

criar (SILV, 2000, p.7).

Para  esse  autor,  participar  e  intervir  na  comunicação  digital  não  é

apenas responder “sim” ou “não” ou escolher uma opção dada. Significa interferir

na mensagem de modo sensório-corporal e semântico.  A bidirecionalidade na

comunicação é produção conjunta da emissão e recepção, é co-criação, os dois

polos codificam e decodificam.  

Segundo Santaella (2004), a interatividade no processo comunicativo

está implícita no diálogo, na conversação. A comunicação interativa pressupõe o

20 Primo, utiliza o termo webdesigner de forma genérica, pois um site pode ser produzido por uma
equipe de especialistas em diferentes áreas do processo (redatores, arquitetos da informação,
designers  de  apresentação,  etc),  e  não  simplesmente  por  uma pessoa.  Cf.  PRIMO,  Alex.
Enfoques e desenfoques no estudo da interação mediada por computador. 404NotFound, n.45,
2005. p.3.
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intercâmbio  e  a  mútua  influência  do  emissor  e  do  receptor  na  produção  das

mensagens. O fluxo da mensagem é bidirecional,   emissor e  receptor trocam

continuamente de papéis. 

Conforme  Primo  (2005),  o  termo  “interatividade”  valoriza  a  ação

recíproca.  A  partir  dos  estudos  em  linguística  de  Jean  Starobinski,  o  autor

demonstra que o termo não apresenta antecedentes na língua latina clássica. Foi

em  1832,  que  o  substantivo  interaction figurou  pela  primeira  vez  no  Oxford

English Dictionary. Já o verbo to interact no sentido de agir reciprocamente, surge

em 1839.

Segundo Silva (2001), a comunicação digital se encontra diretamente

associada ao termo interatividade. Na memória do computador imagens, sons e

textos são convertidos em  bits  que permitem qualquer  tipo  de manipulação  e

interferência, sem degradação ou perda da informação. Como exemplo,  várias

imagens digitalizadas   podem ser  manipuladas  pelo  usuário  para  formar  uma

única  obra.  As  imagens  podem  ser  colocadas  em  diferentes  cenários  com

qualquer  cor,  assumir  diferentes  formas,  dependendo  exclusivamente  das

decisões do usuário.

Nesse caso se diz que o computador é “conversacional” para diferenciá-
lo  dos  meios  massivos  unidirecionais,  exatamente  porque  permite  o
dialogo  da  emissão  e  recepção.  Isto  é,  o  objeto  na  memória  do
computador  e  as  decisões  do  usuário  são  polos  antagônicos  e
complementares,  permitindo assim  a  experiência  da  comunicação,  da
co-criação. E se o computador está conectado a Internet,  amplia-se o
leque  de  disposições  que  convidam  o  usuário  a  operar  como
intervenção, bidirecionalidade e múltiplas conexões (SILVA, 2001, p.6).

Silva afirma que a mudança no esquema clássico da comunicação não

ocorreu porque o computador é conversacional, mas devido à demanda social por

interatividade, para contemplar o interesse do receptor de aplicar um tratamento

personalizado aos produtos e à informação que vai consumir.  A pregnância das

tecnologias  interativas  ocorre  não  apenas  por  imposição  da  técnica  e  do

mercado,  mas  também  porque  contemplam  o  perfil  comunicacional  do  novo

receptor (SILVA, 2000, p.6).
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O  receptor  vem  aprendendo  a  não  ser  passivo  diante  da  emissão

desde o controle remoto. A prática do zapping cultivou o interesse do receptor em

interferir na informação que recebia da televisão.  Ele quer construir seu próprio

programa saltando de um canal para outro. Certamente, que neste caso não há

interatividade, uma vez que zapear não modifica o conteúdo (SILVA, 2000, p.6).

Na década de 1980 foram colocadas à disposição do consumidor de

mídia  novas  tecnologias:  controle  remoto,  fotocopiadoras,  filmadoras  para uso

pessoal e doméstico, videocassetes, aparelhos para a gravação de vídeo, TV a

cabo, walkman, walktalk e videogames.  Explica Santaella (2008): 

Enfim, tecnologias para demandas simbólicas heterogêneas e efêmeras:
os  livros  se  fragmentando  em  pastas  de  xerox  que  se  misturam  de
acordo  com  as  necessidades  do  usuário,  o  cinema  começando  a
frequentar  as  nossas  casas  ao  sabor  de  gostos  e  preferências
individuais, a sintaxe dos videoclips e videojogos passando a ditar ritmos
frenéticos,  descontínuos,  fragmentários  de  percepção  que  se
reproduzem nos modos de operar o controle remoto, segundo a técnica
do  zapping,  para  o  tormento  das  emissoras  de  televisão  quase
implorando ao espectador que não mude de canal (SANTAELLA, 2008,
p.67-68).

Segundo Briggs e Burke (2006), essas tecnologias tornaram possível

opções individuais mais ricas sobre o que ver e ouvir e de quando ver e ouvir. A

TV a cabo permite a escolha entre uma quantidade muito maior de canais do que

a TV aberta.  O videocassete leva para o espaço privado do lar a exibição de

filmes, permitindo ao telespectador interromper, avançar ou retroceder as imagens

que lhe  interessam ou que  lhe  entediam com o  uso do  controle  remoto.   As

fotocopiadoras e as filmadoras de uso pessoal e doméstico concedem um pouco

de liberdade para o usuário produzir e distribuir informação mesmo que para um

número restrito de pessoas.

Para Santaella (2008), os processos comunicativos  engendrados  por

essas tecnologias prepararam a sensibilidade dos receptores para a chegada dos

meios  digitais.  Foram  eles  que  nos  arrancaram  da  inércia  da  recepção  de

mensagens impostas de fora e nos treinaram para busca da informação e do
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entretenimento que desejamos encontrar (SANTAELLA, 2008, p.16).

A  comunicação  digital  introduziu  a  interatividade  no  processo

comunicativo.  Mas  a  participação  do  público  na  produção  e  distribuição  de

conteúdos culturais somente se tornou possível com o advento das novas mídias

de  função  pós-massiva  que  operam  através  das  redes  telemáticas,  como  a

Internet   e  suas  ferramentas  como  os  blogs,  wikis,  podcasts,  redes  P2P  e

softwares sociais21 (LEMOS, 2007).

No próximo capítulo, coloco em discussão  a participação do público na

produção e distribuição de conteúdos culturais e a reconfiguração das indústrias

culturais.

21 Os softwares sociais são softwares de código aberto como o sistema operacional LINUX.
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CAPÍTULO 2

 CONTEÚDOS CULTURAIS NA CIBERCULTURA

O objetivo deste capítulo é demonstrar a reconfiguração cultural que se

desenvolve com a cibercultura e o processo de convergência das mídias. Como

método  de  procedimento  de  pesquisa  utilizo  a  abordagem  etnográfica  para

mapear os conteúdos  produzidos por brasileiros que circulam nas redes sociais

MySpace e YouTube e E-zines, Blogs e Fan Fictions.

Entendo o processo de convergência das mídias,  não apenas como

processo  tecnológico,  em  que  os  meios  de  comunicação  analógicos  e  os

conteúdos culturais são digitalizados ou produzidos digitalmente, mas como uma

transformação  cultural,  à  medida  que  o  público  é  incentivado  a  participar  da

produção de conteúdos, a trocar informações e a fazer conexões com conteúdos

fragmentados em diferentes mídias (JENKINS, 2009).

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados
que  venham  a  ser.  A  convergência  ocorre  dentro  dos  cérebros  de
consumidores individuais e suas interações sociais com os outros. Cada
um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir  de pedaços e
fragmentos de informação extraídos do fluxo midiático e transformados
em  recursos  através  dos  quais  compreendemos  nossa vida  cotidiana
(JENKINS, p.30).

Jenkins (2009), relata a reconfiguração cultural que ocorre na cultura

dos consumidores de mídia nos Estados Unidos. O autor discorre principalmente

das  brincadeiras  realizadas  pelos  fãs  com  as  suas  obras  favoritas.  Os

consumidores  estadunidenses  assumiram  o  papel  social  como  agentes
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participantes  dos  meios  de  comunicação,  passando  a  produzir  e  a  distribuir

conteúdos principalmente na Internet.

Em 2009,  a  pesquisa  realizada  pelo  Comitê  Gestor  de  Internet  no

Brasil22 com 9747 entrevistados revela que no país apenas 39% da população

acessa a rede. Dentre estes, 39% utilizam a rede para fazer download de filmes,

músicas e software;  53% para assistir filmes ou vídeos disponíveis em redes de

compartilhamento como o YouTube; 40% para ouvir rádio; 44% para ler revistas e

jornais; 12% para divulgar vídeos ou filmes em redes sociais; 14% para assistir

televisão; 14% para fazer ou atualizar blogs; 67% para participar de redes sociais;

48% dos usuários da Internet acessam a rede de casa;  22% do trabalho; 26% na

casa de outra pessoa e 45% em centro público de acesso pago como as  Lan

Houses e 3% acessam do telefone celular. 

O  levantamento  mostra  que  o  Brasil  participa  dessa  nova

reconfiguração cultural, ainda que, grande parte da população não tenha acesso a

à rede. Em outra pesquisa feita no ano de 2009, pela Deloitte e pelo Harrison

Group,  revela  que 83% dos consumidores brasileiros produzem o seu próprio

conteúdo  de  entretenimento,  usando  programas  de  edição  de  fotos,  vídeo  e

música. O público de faixa etária entre 26 e 42 anos é o mais participativo e

propenso a produzir seu próprio conteúdo de entretenimento e informação.23  Já

os escritores e músicos brasileiros são os principais produtores de conteúdo para

o mercado de nicho.  Os músicos divulgam em sites de relacionamento como

MySpace suas  composições  musicais  e  agendas  de  shows,   os  escritores

publicam seus textos principalmente nos blogs 

2.1 Mídias de função massiva e de função pós-massiva

Segundo  Lemos  (2007),  a  participação  do  público  na  emissão  se

22 Disponível em:http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-2009?pais=brasil&estado=mg&setor-
publico=setor-publico&age=de-35-a-44-anos&education=pos-mestrado&purpose=pesquisa-
academica. Acesso em: 18/02/2011. 

23 Pesquisa realizada em 2009 pela Deloitte e pelo Harrison Group, uma empresa independente
de  pesquisa  dos  EUA.  Cf.  DELOITTE.  Redes  de  um  mundo  mais  complexo.  Mundo
Corporativo, São Paulo, n.24, abril/junho de 2009. p.4-5.
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tornou possível com a tecnologia digital e com o advento das mídias de função

pós-massiva,  que  operam  através  das  redes  telemáticas,  a  Internet  e  suas

ferramentas como os blogs, wikis, podcasts, redes P2P e softwares sociais24.    

As  mídias  de  função  pós-massiva  liberam  o  polo  de  emissão,

descentralizando o monopólio das grandes  empresas e aglomerados midiáticos.

A liberação  do  polo de  emissão  significa  que  qualquer  pessoa  pode  produzir

informação, sem necessariamente depender das indústrias da mídia.

O que distingue as mídias de função pós-massiva e massiva são os

diferentes níveis de participação do público na emissão.  Nas mídias de função

massiva, o receptor pode escolher como e que tipo de informação receber, mas

não pode dialogar,  já que a estrutura tecnológica das mídias de função massiva

não viabilizam o feedback do receptor.

Nas mídias de função massiva, o fluxo da informação é unidirecional,

com o controle do polo de emissão pelas indústrias da mídia que são financiadas

pela  publicidade.  As  mídias  de  função  massiva  buscam  manter  as  verbas

publicitárias com hits, os sucessos de massa. 

Diferentemente das mídias de função massiva,  as mídias de função

pós-massiva não competem entre si  por verbas publicitárias, sendo assim não

agem por  hits,  mas  por  nichos, criando  uma  cauda  longa  de  distribuição  de

produtos que são personalizáveis e abundantes.

Segundo  Anderson  (2006),  a  teoria  da  cauda  longa  diz  que  nossa

cultura está mudando o foco, ao invés do monopólio dos  hits do século XX, no

século XXI  temos os  hits e  os  nichos. Os  hits irão competir  com milhares de

produtos de nicho, assim o mercado midiático se torna mais diversificado. Hoje,

nossa cultura é cada vez mais uma mistura de cabeça e cauda, hits e nichos,

instituições e indivíduos, profissionais e amadores (ANDERSON, 2006, p.180). 

As mídias de função massiva investem nos mega-sucessos, com alto

custo  de  produção  e  distribuição,  precisando  apresentar  números  cada  vez

maiores nas pesquisas de audiência para garantir as verbas publicitárias. Para

isso,  criam  os  hits na  indústria  fonográfica,  as  celebridades,  os  filmes

24 O softwares sociais são os softwares de código aberto como o sistema operacional LINUX.
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blockbusters e os livros best-sellers.

2.2 A reconfiguração da indústria fonográfica

A história da música, no que concerne a sua produção, circulação e

consumo  a  partir  de  tecnologias,  pode  ser  categorizada  em  quatro  fases:  a

mecânica, a elétrica, a eletrônica e a digital. A fase mecânica surge no final do

século XIX e está relacionada aos primeiros registros sonoros (OLIVEIRA, 2006).

 No início do século XX surge a fase elétrica, com a produção de discos

de vinil, fitas magnéticas e o aparecimento das gravadoras. A fase eletrônica se

instaura  no  decorrer  do  século  XX  aprimorando  a  qualidade  sonora,

desenvolvendo equipamentos portáteis de reprodução e gravação de música, ao

mesmo  tempo  que  as  gravadoras  tornam-se  grandes  empresas  da  indústria

fonográfica.     

A fase digital inicia na década de 1970, com a tecnologia de gravação

Digital Audio Tape25. No final da década de 1980, é introduzido no mercado o CD,

Compact Disc, que rapidamente se populariza e substitui os discos de vinil e as

fitas cassete. Em meados da década de 1990, surge no mercado musical o CD-

R , CD gravável e o CD-RW, CD regravável, que passam a ser utilizados também

para  gravações  e  reproduções  domésticas,  suplantando  as  fitas  cassete.  Na

mesma  época  surge  na  Internet  o  protocolo  P2P,  que  permite  aos  usuários

compartilhar livremente arquivos de musica no formato MP3. 

             De acordo com Anderson (2006), as tecnologias de troca de arquivo on-

line via P2P de um lado, e os CDs graváveis e regraváveis de outro, fomentaram

uma economia paralela de distribuição musical.  As lojas, que haviam substituído

LP's e fitas cassete por CDs, vivenciaram então a ascensão da popularidade das

redes  de  troca  de  arquivo  e  a  migração  cultural  dos  artistas  de  hits para  o

mercado de nicho. 

No final  da década  de 1990,  o  músico  brasileiro  Lobão  cria  o  selo

25 Cassete de gravação digital utilizado no final da década de 1980, pelos meios profissionais de
gravação de áudio.
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independente  Universo  Paralelo  Records e  lança  a  revista  Lobão  Manifesto

acoplada ao CD-Rom A vida é doce e distribui 85.000 cópias através de 25.000

bancas de jornal, mega store e livrarias – a revista e o CD custavam na época a

metade do preço de um CD de música tradicional. Lobão queria criticar o controle

da  indústria  fonográfica  sob  a  produção  musical  e  comprou  briga  com  as

gravadoras ao lançar o primeiro CD numerado da indústria fonográfica brasileira.

Ainda não satisfeito critica publicamente as rádios FMs,  que são as principais

divulgadoras dos  hits da indústria  fonográfica.  Com o objetivo  de denunciar  o

mercado de massa, o músico lança seu CD pela rádio comunitária da maior favela

de São Paulo, a favela do Higianópolis.26

           Em meados dos anos 2000, a distribuição da produção musical amadora

começa a dar os primeiros passos nos sites de compartilhamento  de vídeos e

música e nas redes sociais.  A partir daí, o mercado de hits criado e mantido pela

indústria fonográfica desde meados do século XX, com seus discos de ouro e de

platina,  passa  por  uma  reconfiguração  com  o  advento  do  mercado  de  nicho

musical emergente na Internet. 

                Segundo Adorno (1986), na indústria fonográfica a construção do hit se

baseia na repetição, até que seja reconhecido e aceito. A repetição de um hit no

rádio  e  na  televisão  impõe  o  conteúdo  musical,  complementando  a

estandardização, isto é, a padronização da produção e da recepção.  Os hits de

maior  sucesso,  tipos  e  proporções  entre  elementos  são  imitados,  tendo  o

processo culminado na cristalização de standards (ADORNO, 1986, p.121). 

O monopólio  dos  hits, criado pela  indústria  fonográfica,  é  quebrado

com a  liberação  do  polo  de  emissão  pelas  mídias  de  função  pós-massiva,  a

Internet e suas ferramentas. Em 2007, a cantora e compositora Mallu Magalhães

disponibilizou,  na rede social  MySpace, quatro de suas composições musicais,

que rapidamente atingiram uma grande audiência. Ao se destacar na rede social,

Mallu se torna um fenômeno da música pop entre os internautas. Com o sucesso

já estabelecido, o que era conteúdo de  nicho passou a ser produzido por uma

gravadora, a Sony BMG. 

26 Disponível em: http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=640&cat=3 Acesso em:12/10/2010.
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A obra de Mallu Magalhães, ao ser adotada por uma gravadora para o

mercado de massa, coloca em questão o movimento que vai  da liberdade do

amador de produzir e distribuir seu trabalho nos nichos da Internet, ao retorno do

controle das indústrias culturais.  Atualmente as gravadoras contratam conteúdos

e  artistas  que  já  foram aprovados  pela  opinião  pública  nos  nichos  das  redes

sociais como o MySpace.

O  MySpace  é  uma  rede  social  disponível  na  Internet,  amplamente

utilizada por artistas e músicos para divulgar seus trabalhos. Outro exemplo, é o

site brasileiro  Trama Virtual, ligado a gravadora  Trama. O  Trama Virtual permite

que  artistas  independentes  disponibilizem  informações,  fotos  e  músicas  para

download gratuitos.

Com as mídias de função pós-massiva e suas ferramentas, o artista

não necessita mais passar por uma grande produtora para viver de sua obra. Ele

pode dominar  em tese,  todo o  processo  criativo,  criando  sua comunidade  de

usuários,  estabelecendo  vínculos  abertos  entre  eles,  neutralizando  a

intermediação e interagindo diretamente com um mercado de nichos (LEMOS,

2007,  p.  125).  A  Internet  permite  ao  artista  o  amplo  compartilhamento  e

distribuição direcionada de seu trabalho, por isso os consumidores buscam cada

vez mais os conteúdos nos mercados de nicho. 

Para Anderson (2006), cada vez mais o mercado de  hits se converte

em mercado de nicho, mas o novo mercado de nicho não está substituindo o

tradicional mercado de hits apenas; pela primeira vez os dois estão dividindo o

palco (ANDERSON, 2006, p.6).

Artistas profissionais, principalmente da indústria fonográfica, também

utilizam o YouTube como um canal para distribuição de suas músicas. Em 2008, o

cantor e compositor Gilberto Gil, então Ministro da Cultura do Brasil, foi o primeiro

músico brasileiro a possuir um canal no YouTube para publicar músicas, clips e

imagens de suas viagens e shows.
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                     Figura 3: Canal de Gilberto Gil no YouTube
                Fonte:  http://www.  y  outube  .com/user/gilbertogilmusic  

Gilberto  Gil  modificou  as  regras  de  seu  contrato  com  a  gravadora

Warner, para disponibilizar suas músicas inéditas no canal. De acordo com Gil, é

instrutivo  para  as  gravadoras,  vivenciar  novos  modelos  de  negócio,  sair  do

modelo  clássico  do  disco  e  entrar  nas  lojas  eletrônicas  (FOLHA ON  LINE,

21/01/2008)27.  Essa  modalidade  de  distribuição  permite  que  os  fãs  façam

download das músicas criando seus próprios álbuns.

O canal de Gilberto Gil no YouTube, por exemplo, demostra como os

artistas de  hits estão migrando para o mercado de  nicho. O mercado de nicho

atende  às  novas  necessidades  do  público  de  interagir  com  o  conteúdo.

Atualmente, o download de faixas musicais para montar uma coletânea pessoal, é

uma  prática  comum entre  usuários  da  tecnologia  digital.  Gil  queria  servir  de

exemplo  para  outros  músicos  e  incentivar  a  discussão  sobre  o  Creative

Commons, a obra aberta e a propriedade intelectual.

Segundo Anderson (2006), sob a perspectiva dos jovens, o panorama

cultural  é contínuo e sem fronteiras de alto  e baixo,  com conteúdo amador e

profissional  competindo  em  igualdade  de  condições (p.3).  Os  jovens  apenas

escolhem aquilo de que gostam mais de um menu infinito,  vídeos e  musicas

amadoras  aparecem  lado  a  lado  nas  mesmas  listas  com  as  produções

profissionais.

27 Matéria  publicada  na  Folha  On  Line em  21/01/2008.  Disponível  em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u365565.shtml . Acesso: 09/06/2010.
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2.3 A reconfiguração da indústria cinematográfica

O espectador  de  cinema,  uma invenção  do  século  XX  como  relata

Walter Benjamin, tem mudado desde meados da década de 1980, com o advento

de  tecnologias  que  introduziram  novas  formas  de  distribuição  e  recepção  de

conteúdos cinematográficos.  Os espectadores de cinema, os cinéfilos, passaram

a conviver com os videófilos, jovens que cresceram com os vídeos e mantêm uma

relação natural com a tela da televisão (CANCLINI, 2008).

No final da década de 1980, o vídeo cassete se converteu na forma

dominante  de se assistir  cinema.  Nessa época,  o negócio  de vídeo-locadoras

começou  a  emergir  no  Brasil,  oferecendo  uma  variedade  de  produções

cinematográficas de diversos gêneros e nacionalidades. Inclusive os cinéfilos, que

frequentavam  os  cinemas  assiduamente,  passaram  a  alugar  filmes  com

frequência.

Com a popularização da Internet,  a partir  de meados da década de

1990,  a  relação que o  espectador  de cinema mantinha com a tela  da TV se

estendeu  para  tela  do  computador.  Pela  Internet,  os  novos  espectadores,  os

internautas,  passaram  a  compartilhar,  baixar  e  a  assistir  as  produções

cinematográficas do mundo inteiro. 

Com o surgimento do site de compartilhamento de vídeos YouTube em

2005, os internautas passaram também a utilizar a Internet para distribuir suas

próprias produções cinematográficas amadoras. Estas produções, criadas quase

sempre a partir de brincadeiras, se caracterizam muitas vezes como sátiras de

produções  profissionais.  Geralmente,  os  filmes  amadores  compartilhados  na

Internet  são  produzidos  como  conteúdo  de  entretenimento  pessoal.   Na  sua

maioria, os filmes são captados em aparelhos celulares,  webcams, ou filmadoras

domésticas e o computador é o principal aliado para realizar todo o processo de

pós-produção e edição. 

Na verdade, os fãs de cinema fazem filmes amadores há décadas, mas

em sua maior parte ficavam restritos a um pequeno grupo de amigos e vizinhos.

O  que  muda na  cibercultura  é  a  crescente  publicação  e  visualização  dessas

produções amadoras, devido à facilidade que a Internet oferece ao produtor para
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compartilhar  sua obra com um público  que extrapola  fronteiras geográficas.  A

criatividade das produções cinematográficas amadoras se destaca na Internet,

principalmente no YouTube.  

Segundo Sibilia (2009), em virtude da presença midiática daqueles que

costumavam  ser  meros  espectadores  passivos,  teria  chegado  a  hora  dos

amadores  (p.9).  Este  fato  foi  reconhecido  pela  revista  Time,  na  escolha  da

personalidade do ano de 2006.  A revista  Time  há quase um século,  promove

anualmente a escolha de uma personalidade, com intuito de apontar as pessoas

que  mais  afetaram o  noticiário  e  nossas  vidas,  para  o  bem ou  para  o  mal,

incorporando o que foi importante no ano (SIBILIA, 2009, p.8). 

Em  1938,  o  eleito  foi  Adolf  Hitler,  Ayatollah  Khomeini  foi  a

personalidade escolhida em 1979.  Em 2006, de acordo com o veredito da revista

norte-americana a personalidade do ano é “VOCÊ”.  Sim, você. Ou melhor: não

apenas você, mas também eu e todos nós. Ou mais precisamente ainda, cada

um de nós: pessoas comuns (SIBILIA, 2009, p.8). 

O motivo que levou a escolha feita pela revista Time foi o crescimento

do  conteúdo  produzido  por  amadores  na  Internet,  principalmente  no  site  de

compartilhamento e exibição de vídeos o YouTube.

 

                         Figura 4: Capa da revista Times: a personalidade do ano de 2006.
                        Fonte:  http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2006/12/17/287089754.asp 
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O site de compartilhamento e de exibição de vídeos  YouTube agrega

grande parte dos conteúdos amadores distribuídos na Internet. O termo YouTube

deriva  das  palavras  em  língua  inglesa  you,  você e  tube,  televisão  na  gíria

americana.  Na  tradução  livre  YouTube significa  “televisão  feita  por  você”.  De

acordo  com  Berti  (2010),  em  termos  científicos,  o  YouTube,  pode  ser

compreendido por televisão feita pelo receptor-usuário. 

Jenkins (2009) relata como os estadunidenses aderiram à brincadeira

de  reproduzir os  filmes  blockbusters28.  O  filme  Star  Wars  de  George  Lucas,

desperta  a  imaginação  dos  amadores  e  o  “Quero  ser  Jedi” tem  sido  uma

unanimidade nas filmagens caseiras. 

No Brasil,  os amadores se identificam com as celebridades do filme

Tropa de Elite de José Padilha. “Quero ser Capitão Nascimento” , durante o ano

de 2007, foi a realização cinematográfica dos jovens brasileiros no YouTube.  O

vídeo  Tropa de Elite Sátira  29,  compartilhado no portal do YouTube em 2007, foi

exibido 28.510 vezes. No mesmo ano, foram inúmeros os vídeos amadores se

identificando com Tropa de Elite, a maioria produzidos por jovens adolescentes,

que fizeram das salas e das garagens de suas residências, o cenário do morro do

Dendê na cidade do Rio de Janeiro. 

Na Internet,  a nova onda mundial  dos fãs de cinema são os filmes

suecados, expressão cunhada no longa-metragem Rebobine, Por Favor (2008)30,

do cineasta francês Michel Gondry. O filme narra a história de uma vídeo-locadora

de bairro, cujo dono Sr. Fletcher (Danny Glover), se vê em apuros pela falta de

dinheiro para investir na modernização do seu negócio, enquanto os concorrentes

já haviam substituído as fitas VHS por DVDs. 

O Sr. Flatcher, dono da vídeo-locadora,  resolve fazer uma viagem para

estudar o mercado do Digital Vídeo Disc (DVD).  Durante a viagem o funcionário

Mike  (Mos  Def)  é  nomeado  para  tomar  conta  do  negócio  até  que  seu  dono

retorne. Mike, para sua sorte ou azar, recebe a visita do amigo Jerry (Jack Black)

28 Filmes blockbusters são grandes produções que arrastam multidões aos cinemas com o intuito
de arrecadar enormes bilheterias. Acesso em: 17/07/2010.

29 Disponível em:  http://www.  youtube  .com/watch?v=OJICUNXE5kk  .   Acesso em: 17/07/2010.  
30 Rebobine, Por Favor  é título  utilizado no Brasil, Be Kind, Rewind é o título original.
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na vídeo-locadora  que,  por  acidente,  apaga  todas  as  fitas.  Para  solucionar  o

problema, Mike e Jerry realizam a refilmagem dos filmes. 

As refilmagens são feitas de acordo com as recordações que Mike e

Jerry guardam dos filmes na memória. O primeiro título  suecado por eles é  Os

Caça Fantasmas (1984), a versão amadora tem apenas 20 minutos de duração.

O filme é locado para uma cliente,  que segundo os dois amigos,  não saberia

diferenciar  o filme original  da versão  suecada.  A cliente diferencia os filmes e

passa  a  versão  suecada  para  os  familiares.  A criatividade  de  Mike  e  Jerry,

revelada  em  Os  Caça  Fantamas suecado,  acaba  sendo  descoberta  pelos

moradores do bairro, e a partir daí os únicos filmes procurados pelos clientes são

os suecados.

De acordo com as falas dos personagens Mike e Jerry, em Rebobine

Por Favor,  os filmes  suecados recebem este  nome porque as produções são

feitas na Suécia. Entre os filmes suecados estão os clássicos da década de 1970

e 1980,  Conduzindo Miss Daisy  (1989),  Robocop  (1987) e o  Último Tango em

Paris (1972). 

Algumas versões de filmes  suecados produzidas por  brasileiros são

encontradas  no YouTube,  a  exemplo  de O  Cheiro  do  Ralo31,  com  2481

visualizações e Vicky Cristina Barcelona32, com 4471 visualizações. Em 2009, no

Brasil,  a MTV inspirada no longa-metragem  Rebobine,  Por Favor,  criou o  blog

Suecado33, com o objetivo de receber versões de filmes produzidos pelo público

da emissora.  Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) estão entre as versões

suecadas postadas no  blog. Ao produzir os filmes  suecados, os fãs de cinema

criam seu próprio conteúdo brincando.

Os  fãs  de  cinema  também  compartilham  na  Internet  filmes

31 Disponível em: http://www.  youtube  .com/watch?v=EJ-V_qJC5Yo   
O  filme Cheiro  do  Ralo (2007)  é  um  longa-metragem  brasileiro  baseado  no  romance  de
Lourenço Mutarelli. Acesso em 12/05/2010.

32 Disponível em: http://www.  youtube  .com/watch?v=KXPfv3BNF0I   
O filme  Vicky Cristina Barcelona  (2008), é um longa-metragem escrito e dirigido por Woody
Allen. Acesso em 12/05/2010.

33 Disponível em: http://mtv.uol.com.br/suecado/blog/harry-potter-uma-imita%C3%A7%C3%A3o-
hil%C3%A1ria-do-jovem-bruxo Acesso em 12/05/2010.
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profissionais.  No  Brasil,  o  blog Cine  Anarquia34 e  o  fórum Making  Off35

disponibilizam aos usuários resenhas de filmes profissionais e arquivos  .torrent

que  são  baixados  pelos  usuários.  Depois  de  baixados,  estes  arquivos  são

processados por clientes P2P, que permitem copiar pequenas partes do mesmo

arquivo de vários usuários diferentes. A principal característica do protocolo P2P é

dividir a carga da distribuição entre vários computadores. A ideia é: você baixa o

filme, mas você também “semeia” o arquivo. 

2.4 A reconfiguração da indústria editorial

Os blogs são fenômenos que têm raiz na liberação do polo de emissão,

na conexão em rede e na reconfiguração da indústria midiática.  Qualquer  um

pode fazer o seu blog facilmente e começar a emitir, seja seu diário, informações

jornalisticas, textos literários, etc. Os blogs se agregam por afinidade e permitem

que usuários e leitores comentem os textos e troquem informações. Com os blogs

surgem novos formatos de diários, literatura, publicações jornalísticas, emissões

sonoras e vídeo.

Os  blogs  são criados para os mais diversos fins, refletindo um desejo
reprimido pela cultura de massa: o de ser ator na emissão, na produção
de conteúdo e na partilha de experiências. A cultura de massa criou o
consumo para todos. A nova cultura pós-massiva cria, para o desespero
dos intermediários, dos que têm o poder de controle e de todos os que
usam o corporativismo para barrar a criatividade que vem de fora, uma
isegonia: igualdade de palavra a todos. Os blogs refletem a liberação do
polo de emissão característico da cibercultura. Agora todos podem (com
mínimos  recursos)  produzir  e  fazer  circular  informações  sem  pedir
autorização  ou  aval  a  quem  quer  que  seja  (barões  das  indústrias
culturais, intelligentsia, governos...).  O fenômeno dos  blogs ilustra bem
essa cultura pós-massiva (a cibercultura) que tem na liberação do polo
de  emissão,  na  conexão  telemática  e  na  reconfiguração  da  indústria
cultural seus pilares fundamentais (LEMOS, 2009, p.9).

O artista pode dominar todo o processo de criação e distribuição da

34 Disponível em: http://www.cine-anarquia.net/  Acesso em: 14/05/2010.
35 Disponível em: http://www.makingoff.org/forum/index.php  Acesso em: 12/05/2010.
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obra  com  as  ferramentas  de  função  pós-massiva  como  os  blogs,  tendo  a

oportunidade de comercializar a sua criação no mercado de nicho. Mas o sucesso

dos novos artistas no mercado de nicho da Internet tem chamado a atenção das

mídias  tradicionais,  que  buscam  incorporá-los  no  mercado  administrado  pela

indústria cultural.

Braga (2009), ao realizar um estudo sobre  blog Mothern: as incríveis

aventuras de duas garotas que já pariram36,  compreende que esses espaços na

Internet são utilizados muitas vezes como via de acesso às mídias tradicionais. O

sonho do blog é virar um livro (BRAGA, p.78). 

Mothern foi criado em 2002, por Juliana Sampaio e Laura Guimarães,

para falar sobre a maternidade. Entre 2003 e 2004, o blog recebia em média 4000

comentários mensais feitos pelos leitores. Em 2005, o  blog virou livro,  Mothern:

manual da mãe moderna, publicado pela editora Matrix. No ano de 2006, o canal

de televisão GNT produz a série Mothern baseada no blog e no livro.

Segundo Azevedo (2007), atualmente na cena literária, várias editoras

apostam na projeção de novos autores cujo primeiro livro é, em muitos casos,

uma  compilação  dos  melhores  momentos  do  seu  blog.  Inclusive  pequenas

editoras são criadas a partir da publicação das obras de escritores/blogueiros. A

exemplo  da  editora  Livros  do  Mal,  especializada  em  prosa  contemporânea,

fundada por Daniel Galera e Daniel Pelizzari, pioneiros na publicação de textos

literários na Internet.

Outro exemplo é o da ex-garota de programa Bruna Surfistinha, que a

partir do blog37, tem seu primeiro livro publicado pela editora Panda Books. O livro

obteve resultado surpreendente no Brasil e no exterior, vendeu cerca de 300 mil

exemplares,  foi  traduzido  para  30  países  e  o  lançamento  de  sua  versão

cinematográfica  está previsto para 2011, com a atriz Débora Secco no papel de

Bruna. 

Na sequência, a blogueira publicou pela editora Panda Books, em 2006

O que aprendi com Bruna Surfistinha: lições de uma vida nada fácil e  Na cama

com Bruna Surfistinha em 2007. O blog de Bruna é uma mistura de diário íntimo e

36 Disponível em: http://mothern.blogspot.com/  Acesso em 23/04/2010
37 Disponível em: http://naonaopara.virgula.uol.com.br/brunasurfistinha/ . Acesso em 22/04/2010.
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auto-ajuda, onde a blogueira  relata suas experiências reais  com os clientes e

aconselha sexualmente seus leitores. 

Conforme Mattos (2006),  o livro  de Bruna Surfistinha se caracteriza

como literatura de programa.

São livros em tom confessional com dramas familiares -especialmente
com o pai, histórias dos “bastidores” da prostituição e relatos minuciosos
das  variadas  experiências  com clientes.  Têm um traço de auto-ajuda
visto que, ao final, todas conseguem deixar a “vida fácil”. O filão atrai
leitores variados: homens, obviamente, mulheres casadas em busca de
segredos  da  alcova  e  até  adolescentes,  interessados  pelo  lado
“aventureiro” das moças (MATTOS, 2006, e-1).

Desde 2001, com o lançamento do livro  A vida sexual de Catherine

Millett,  pela prostituta francesa Catherine Millet, que vendeu em cinco anos mais

de dois milhões de cópias, as literaturas de programa se multiplicaram no mundo

inteiro. 

Para Baudrillard (2004) o sucesso da obra de Millet se justifica pela

demanda  de  imagens  e  narrativas  da  vida  real  nos  meios  de  comunicação.

Catherine Millet é a sexualidade integral. A imanência da banalidade, o mais real

que real, é a realidade integral (p.62). 

De  acordo  com  Sibilia  (2009),  quanto  mais  a  vida  cotidiana  é

ficcionalizada e estetizada,  mais se procura por  uma experiência verdadeira e

autêntica do real. Em meio ao sucesso dos reality shows, tudo vende mais se for

real, mesmo que se trate de versões dramatizadas de uma realidade qualquer

(SIBILIA, p.195). 

Se compararmos as narrativas de Millet e de Bruna às imagens de um

reality show,  podemos afirmar que a Internet, e especificamente os  blogs, com

sua proliferação de narrativas do eu, é um palco privilegiado para a exposição

desse eu ambiguamente real e ficcional.

Atualmente, conquistar a audiência no blog, é uma forma de se ganhar

notoriedade na Internet e ter o seu trabalho publicado por uma editora. Segundo

Viegas  (2005),  se  na  virada  do  século  XIX  para  o  século  XX,  o  jornal  era

reconhecido como o caminho mais curto para se chegar ao editor, atualmente, a

61



Internet tem sido usada como uma vitrine do texto para o público em geral  e

editores.

A internet está povoada de blogs de escritores amadores, ao lado de

blogs  de escritores renomados. O escritor Paulo Coelho criou seu primeiro  blog

em  200638 e,  desde  então,  disponibiliza  aos  seus  leitores,  textos,  vídeos  e

fotografias na Internet no portal G1, no MySpace e no YouTube.

                  Figura 5: Página do blog de Paulo Coelho
                       Fonte: http://paulocoelhoblog.com 

O escritor José Saramago (1922-2010), Nobel de Literatura, também

mantinha  o  blog Outros  Cadernos  de  Saramago,  para  publicar  textos  de  sua

autoria  e  disponibilizar  download de  livros.  Em  2009,  publicou  pela  editora

Companhia das Letras,  O Caderno,  uma coletânea de textos editados no  blog

durante o período de 2008 a 2009.

Narrativas cuja temática é a crítica social também participam da cena

literária na Internet. Um exemplo é o blog do escritor Ferrez39, na rede desde de

2004. No espaço do blog o escritor publica contos e poemas que relatam a luta

política contra as desigualdades sociais e o hip hop. Diferentemente dos blogs de

escrita íntima cujo objeto de escrita é o  eu, os blogs literários de escritores da

38 Disponível em: http://paulocoelhoblog.com  .   Acesso em: 12/06/2010.
39 Disponível em: http://ferrez.blogspot.com/ . Acesso em 14/12/2010.
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periferia funcionam como um veículo de crítica social.  É a  Grande Recusa de

Herbert  Marcuse  -  a  arte  como  instrumento  de  denúncia  da  realidade  -  na

literatura marginal blogueira.40

Ferrez  publicou  a  Fortaleza  das  Ilusões  (1997)  patrocinado  pela

empresa onde trabalhava, Capão Pecado (2005) pela editora Labortexto,  Manual

Prático do Ódio (2003), Amanhecer Esmeralda (2005) e Ninguém é Inocente em

São Paulo (2006), todos os três pela editora Objetiva.

2.4.1 E-zines e Blogs: Faça você mesmo, produza informação

 Com as mídias de função pós-massiva e suas ferramentas, a máxima

é a  mesma da cultura punk -  “faça você mesmo,  produza informação”  -  que

ganhou  expressão  principalmente  nos  fanzines.  Os  fanzines  são  publicações

feitas por fãs.  A palavra fanzine surge da contração dos termos em inglês fanatic

e  magazine.  No Brasil, o primeiro fanzine produzido foi  O Cobra  publicado em

1965, pela Comissão Brasileira de ficção científica.  Em geral,  os fanzines são

pequenas  revistas  produzidas  e  distribuídas  por  amadores,  voltadas  para

discussão de diferentes gêneros culturais, como as estórias em quadrinhos, ficção

científica, poesia, música, contos, cinema, entre outros. 

Na década de 1970, o movimento punk  expressava sua contra-cultura

utilizando como principal meio de comunicação os fanzines. Na década de 1980

com o advento das fotocopiadoras, a produção de fanzines foi se tornando cada

vez mais popular,  o faça você mesmo  acabou sendo a máxima daqueles que

queriam participar da emissão de informação, sem necessariamente passar pela

indústria cultural.  Os fanzines têm como característica principal  a liberdade de

expressão,  sendo  uma  produção  alternativa,  independente  do  controle  das

organizações privadas e do governo. 

Até  meados  da  década  de  1990,  os  fanzines  eram  impressos  ou

fotocopiados, distribuídos através dos serviços de correio com circulação limitada.

40 Disponível em: http://culturanaeradigital.wordpress.com/tag/heloisa-buarque-de-hollanda/.
Acesso em: 12/12/2010. 
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A partir  da  segunda  metade  da  década  de  1990,  os  fanzines  migraram  da

publicação  impressa  e  fotocopiada  para  versão  on-line. Os  fanzines  on-line

ampliaram seu espaço de circulação, sendo distribuídos através de e-mails. No

Brasil, os primeiros a distribuir os fanzines on-line foram os colunistas do  COL-

CardosOnline: fanzine por e-mail , em 199841. 

 O CardosOnline era um EMAILZINE, não uma página na Internet que

poderia ser acessada pelo usuário, chegava por e-mail duas vezes por semana,

sem formatação, sem imagens, somente texto. O COL – CardosOline: fanzine -,

por  e-mail,   vigorou  entre  1998  e  2001  como  uma  produção  alternativa  e

interativa, colunistas e leitores podiam dialogar sobre os textos através de e-mails.

Em 2001, vários escritores de e-zine migraram para os blogs. A nova ferramenta

se consolida como um diário virtual propício para a publicação literária.

Blog em inglês provém da contração do termo  weblog,  formado pela

junção das palavras  web (world wide web)  e  log (registro). O termo  weblog  foi

cunhado  por  Jorn  Barger,  em  1997,  no  site  Robot  Wisdon  Weblog.  Segundo

Barger (1999), o  weblog,  às vezes chamado de  blog, é uma página da  web de

filtro de notícias, utilizada pelo blogueiro para linkar outras páginas.

No  espanhol,  os  termos  weblog e  blog  correspondem ao  vocábulo

bitácora, referindo-se  aos  “cuardenos  de  bitácoras”,  antigos diários  de  bordo

usados  nos  navios  pelos  capitães  para  registrar  os  detalhes  de  viagem.  Em

termos gerais, os weblogs ou blogs são  páginas da web, utilizadas  como filtro de

notícias e como  espaço de registro e de publicação.

 Os blogs surgem em 1999, com as ferramentas de edição Manila da

Userland e o Blogger da Pyra Labs. De acordo com Blood (2000), no mesmo ano,

a  blogueira  Brigitte  Eaton  compilou  uma  lista  completa  de  todos  os blogs

publicados  na Internet  e  para  divulgá-los  criou  o  Eatonweb  Portal.   Eaton,

classificou  como blogs os  sites  compostos  por  entradas  datadas.  Segundo

Oliveira,  em 2001,  o  site Eatonweb  divulgou  uma lista  com número  de  blogs

cadastrados por país:

Dos 2996 diários virtuais (29/12/2001), postados no Eatonweb oriundos

41 Daniel Galera fundador da editora Livros do Mal foi colunista do CardosOnline.
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de 33 páises, a grande parte, 2715 tinham origem nos Estados Unidos.
O Brasil figura em terceiro lugar com 36 blogs cadastrados, logo atrás do
Reino Unido que possui 66 (Oliveira, 2002, p.139).

Os  blogs, em  linhas  gerais,  são  ferramentas  de  publicação  on-line

estruturadas  por  links,  imagens,  sons  e  textos,  formatadas  numa  página  na

Internet. No  blog,  o  blogueiro  vincula  conteúdos  através  de  posts que  são

organizados  de  forma  cronológica,  atualizados  periodicamente  e  comentados

pelos leitores.

2.4.2 Diários íntimos

Os  primeiros  blogs  que  surgiram  na  Internet  foram  inicialmente

definidos como diários íntimos pela academia e pela imprensa.  Os diários íntimos

publicados nos blogs são práticas contemporâneas de escrita e possuem algumas

semelhanças com os diários íntimos de papel.  Os diários blogueiros e os diários

tradicionais  são  narrados  em primeira  pessoa.  Ambos são  formas  de  registro

escrito e seguem organizados cronologicamente.  

Embora os novos meios reprocessem os anteriores (MCLUHAN, 1971),

os diários blogueiros e os diários tradicionais apresentam características que lhe

são próprias. Os diários íntimos blogueiros se destinam aos leitores conectados à

Internet,  se  mostrando  abertamente  ao  mundo  inteiro,  enquanto  os  diários

tradicionais  são  preservados  no segredo da intimidade  individual,  tendo  como

destinatário  o  próprio  autor.  Além  disso,  os  diários  blogueiros  se  inserem na

dinâmica dos indivíduos contemporâneos e são caracterizados como continuidade

de uma tendência  inaugurada  com os  reality  shows,  a da  auto  exposição  de

pessoas comuns nos meios de comunicação. Já os diários íntimos escritos no

papel são práticas que se inserem na constituição do indivíduo moderno.

 Na  modernidade,  a  intimidade  ocupava  o  lugar  do  segredo,  do

anonimato e do recolhimento, estabelecendo limites entre o público e o privado.

Segundo Habermas (1984), a distinção entre a esfera pública e privada floresceu

65



com a burguesia na Europa do século XVIII e cristalizou-se no século XIX.   

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente com a esfera
de pessoas privadas reunidas em um público. (…) A compreensão que o
tirocínio  público  tem de si  mesmo é  dirigido especificamente por  tais
experiências privadas que se originam da subjetividade, em relação ao
público na esfera íntima da pequena família.  Este é o local em que a
historicidade se origina, no sentido moderno de uma interioridade livre e
satisfeita (HABERMAS, 1984, p.42-43).

De  acordo  com  Habermas  (1984),  a  esfera  pública  burguesa

preservava a prática do segredo. O público burguês, enquanto público continua a

ser  interno (HABERMAS, 1984,  p.51).  Com a valorização da família,  houve a

necessidade  de  se  criar  um  espaço  íntimo,  onde  os  indivíduos  pudessem

expressar sua subjetividade, isolada da exposição pública. A casa da família se

tornou o refúgio da privacidade burguesa.

Para Lejeune (1997), os diários íntimos são por excelência atividades

burguesas  que  surgiram  no  século  XIX,  escrever  um  diário  foi  sempre  uma

característica das filhas da nobreza e da burguesia. Na França, durante a era

romântica  entre  1830  e  1850,  as  escritas  diaristas  viveram  um  período  de

liberdade. Já no período seguinte a 1850, a prática se espalhou de modo análogo

ao sistema educacional e às restrições morais e religiosas.

As mulheres eram responsáveis pela esfera privada, e mantinham um
diário para se prepararem para ela. A Igreja Católica que mais ou menos
controlou,  a  totalidade  da  educação  das  garotas  até  1880,  tinha,  no
entanto, uma posição ambígua no que diz respeito ao uso do diário como
um  método  educativo.  Era  favorável  ao  diário  como  exame  de
consciência,  mas  temia  que  ele  pudesse  dar  origem  à  vaidade,  à
complacência, e as tentações literárias. O diário era uma faca de dois
gumes... Nada poderia evitar que uma garota usasse o diário como um
meio  de  construir  uma personalidade independente,  de  pensar  por  si
mesma. Era preciso cautela. De fato, manter um diário era aconselhado
apenas quando ele estava sob controle (LEJEUNE, 1997, p.106).

Os  diários  íntimos  enquanto  exames  de  consciência  são  uma

prefiguração  da  confissão  cristã.  Segundo  Foucault  (1994),  o  exame  de
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consciência começa com a escrita de cartas no período helenístico.  Na Idade

Média, se torna uma técnica de escuta iniciada pelo cristianismo. Nessa época, o

exame de consciência como ato de confissão representou um importante papel

nas  instituições  religiosas  cristãs.  No  século  XVIII,  o  exame  de  consciência

incorpora a redação escrita do diário. 

Os atuais diários íntimos blogueiros, se diferenciam dos diários íntimos

tradicionais  do século XIX,  pelo fato de se mostrarem abertamente ao mundo

inteiro,  enquanto  os  diários  íntimos  tradicionais  da  cultura  burguesa  eram

preservados no segredo da intimidade individual. 

Segundo  Sibilia,  os  novos  diários  íntimos  publicados  na  Internet

buscam  precisamente  conquistar  visibilidade.  As  tendências  de  exibição  da

intimidade que proliferam hoje em dia, não apenas na Internet, mas em todos os

meios de comunicação não evidenciam uma mera invasão da antiga privacidade,

mas uma mutação profunda na produção de subjetividade (SIBILIA, 2009, p.77).

Para esse autor, é inegável a pregnância da cultura na conformação do

que se é. Existem aspectos da subjetividade que são claramente culturais, que

impulsionam o surgimento de certas formas de ser e estar no mundo. O modo de

ser que se desenvolve na cibercultura nos permite compreender as novas formas

de constituição da subjetividade na sociedade contemporânea.

As subjetividades são modos de ser e estar no mundo, longe de toda
essência fixa e estável que remete ao “ser humano” como uma entidade
a-histórica  de  relevos  metafísicos,  seus  contornos  são  elásticos  e
mudam ao sabor de diversas tradições culturais (SIBILIA, 2009, p.16)

Bruno  (2004)  argumenta  que,  se  na  modernidade  vigorava  uma

subjetividade  interiorizada,  os  meios  de  comunicação  contemporâneos  vão

contribuir para a constituição de uma subjetividade exteriorizada. Ao se expor, a

subjetividade se constitui prioritariamente na própria exterioridade, no ato mesmo

de se projetar e de se fazer visível a outrem (BRUNO, p.5).

Atualmente,  com  advento  da  Internet,  vivemos  em  mundo  de  total
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visibilidade. Eu não posso ligar o computador sem saber que sou visto. Vejo, mas

sou visto, não há forma de impedir isso (MARTIN- BARBERO, 2009, p.15). Na

Internet,  a  visibilidade  não  é  apenas  daquele  indivíduo  que  expõe  sua  vida

privada, mas também daquele que opina sobre as ações e o comportamento dos

outros.

2.4.3 Fan Fiction

Tenho discutido no decorrer  deste  capítulo  como o público  utiliza  a

Internet  para  se  envolver  com  os  conteúdos  dos  meios  de  comunicação  de

massa. O público utiliza a Internet como um veículo para ações coletivas como as

redes de troca de arquivo, outras vezes, as ações coletivas se transformam em

imensas redes tecidas por criações alternativas como a produção de fan fictions.

Os  fan fictions,  popularmente conhecidos na rede pelo termo  fanfics,

são  produções  literárias  criadas  por  fãs.  Na  criação  de  fan  fictions, os  fãs

escrevem  histórias  sobre  personagens  e  universos  ficcionais  encontrados  na

literatura, no cinema, nas séries de TV, nas histórias em quadrinhos, entre outras.

Nas últimas décadas, os livros e os filmes do personagem Harry Potter e da Saga

Crepúsculo estimularam a produção de fanfics pelos jovens na Internet.

A criação de fan fictions surgiu na década de 1970 e os fanzines eram

o seu principal meio de publicação e distribuição. Em meados da década de 1990,

com a popularização do acesso a Internet, os fanzines migraram para o suporte

on-line e os  fan fictions passaram a ter um espaço de publicação e distribuição

independente. A facilidade de publicação e distribuição de textos que a Internet

oferece impulsionou a produção do gênero.

No Brasil existem inúmeros sites dedicados à produção e publicação

de  fanfics, um exemplo é o  Fanfic Obsession42.  No site, os fãs participam com

42 Disponível em: http://www.fanficobsession.com.br/. Acesso em: 20/02/2011
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ficções interativas de livros, filmes, séries e bandas. Em alguns casos os fanfics

interativos mesclam a escrita literária com  jogos de RPG. Nos jogos, os fãs criam

personagens para interagir com os personagens fictícios das obras originais, cada

jogador controla um personagem e o enredo da história é discutido em fóruns e

comunidades. Na rede social Orkut, cerca de 1000 comunidades de fanfics foram

criadas por escritores. Os fãs também utilizam os blogs como ferramenta para

edição e publicação dos fanfics.  

Para Jenkins (2009), a produção de  fan fictions ilustra o processo de

convergência das mídias e promove o letramento entre os jovens, pois atualmente

os  adolescentes são o maior número de produtores do gênero. Décadas atrás,

em  sua  maioria  as  mulheres,  de  faixa  etária  entre  20  e  30  anos,  eram  as

principais  produtoras  de  fan  fiction.  Hoje,  essas  escritoras  mais  velhas  estão

acompanhadas de uma nova geração de colaboradores que descobriram a fan

fiction navegando na Internet e decidiram ver o que eram capazes de produzir.

JENKINS, p.250).

O  fan fiction  oferece aos jovens um modelo alternativo do que é ser

autor.  As  comunidades na Internet  fornecem inúmeros  incentivos para que  os

leitores e espectadores se tornem autores e escrevam suas próprias histórias

(JENKINS, 2009).

A produção  de  fan  fiction coloca  em  discussão  as  leis  de  direitos

autorais. Entretanto, de acordo com Jenkins (2009), as indústrias culturais tendem

a encarar o público produtor de fan fiction isoladamente. Geralmente a publicação

de  fan  fiction é  permitida  pela  indústria  quando  compreende  que  os  fãs

consumiram o produto original e que as produções não possuem o objetivo de

obter lucro.

2.5 As celebridades e as microcelebridades 

A criação de celebridades é outra característica das mídias de função

massiva. As celebridades são produtos da indústria da mídia, nascem do cinema,
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da  política,  dos  esportes  e  do  entretenimento.  A  posição  de  celebridade  é

conquistada pela fama nos meios de comunicação.  Para alguém chegar a essa

posição  de  celebridade  é  necessário  reconhecimento  como  uma  estrela  no

campo do espetáculo,  seja com esportes,  entretenimento,  negócios ou política

(KELLNER, 2004, p.6).

Morin (1987) descreve as celebridades da indústria midiática como os

olimpianos  modernos.  Segundo  o  autor,  os  olimpianos  são  seres  especiais,

compartilham de uma dupla existência divina e humana.  Na existência divina dos

olimpianos,  os  mortais  projetam  sonhos  e  fantasias.  Os  personagens

interpretados  pelas  celebridades  no  cinema  e  na  televisão,  muitas  vezes,

sensibilizam o espectador que projeta suas fantasias naquele ser imaginário que

vive  grandes  paixões,  dramas  e  aventuras.  Juntamente  com  as  projeções,

funciona uma certa identificação: o espectador, ao mesmo tempo que libera fora

dele virtualidades psíquicas, fixando-as sobre os heróis em questão identifica-se

com os personagens e se sente vivendo experiências que contudo não pratica na

vida real (MORIN,1989, p.82).

No Brasil, como citado anteriormente, os fãs de cinema, principalmente

os jovens, se identificam com o personagem capitão Nascimento do filme Tropa

de Elite.  Quero ser capitão Nascimento é o tema de várias produções amadoras

que circulam no  YouTube.  Tal identificação dos jovens com o policial do Bope,

Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro, demonstra quanto

um personagem herói preenche o imaginário coletivo.

Segundo  Brandão  (1991),  na  mitologia  grega,  o  herói  possui  uma

natureza sobre-humana, vêm ao mundo com duas virtudes inerentes, a  timé,  a

honorabilidade pessoal e a  areté,  a excelência, a superioridade em relação aos

outros  mortais.  Todo  herói  é  virtualmente  um  personagem  que  possui

características que não podem ser alcançadas pelos seres humanos.  Não seria

mais simples dizer que o herói, seja ele de procedência mítica ou histórica, seja

ele de ontem ou de hoje, é simplesmente um arquétipo que nasceu para suprir

muitas de nossas deficiências psíquicas? (BRANDÃO, 1991, p.20).

Conforme  Morin  (1987),  como  toda  a  cultura,  a  cultura  de  massa
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constitui um corpo de símbolos, mitos e imagens concernentes à vida prática e

imaginária, um sistema de projeção e identificação específico. A cultura de massa

produz seus heróis, seus semideuses, embora ela se fundamente naquilo que é

exatamente a decomposição do sagrado: o espetáculo (MORIN, 1987, p.109). O

espetáculo é uma vocação da cultura midiática que se evidencia em grande parte

dos meios de comunicação de massa. No espetáculo da mídia, há o encontro do

imaginário para o real e do real para o imaginário, onde situam-se as vedetes da

grande imprensa e os Olimpianos modernos (MORIN, 1987, p.105).

 Os olimpianos modernos nascem do imaginário, de papéis encarnados

pelos astros de cinema, da função sagrada da realeza e dos trabalhos heroicos

dos campeões esportivos.  A indústria  cultural,  com o propósito de aumentar o

lucro das empresas de comunicação, promove os olimpianos como referências

culturais no campo da moda, do comportamento e do consumo de diversos tipos

de produtos. A vida privada dos olimpianos também é tratada como produto pelos

segmentos da grande imprensa. A informação transforma esses olimpianos em

vedetes da atualidade (MORIN, 1987, p.105). 

De  acordo  com Morin  (1987),  os  meios  de  comunicação  de  massa

fazem  vedete  de  tudo  que  possa  ser  comovente,  excepcional  e  sensacional.

Inclusive faz vedete de tudo que diz respeito às celebridades:  suas conversas,

beijos,  confidências,  disputas  são  transmitidas  através  dos  artigos  falatórios,

flashes,  como se o leitor  fosse um voyeur de um grande espetáculo  (MORIN,

1987,  p.99).   A  partir  do  momento  em  que  os  meios  de  comunicação  se

encarregam de dar visibilidade à vida privada dos Olimpianos, a fim de extrair

dela a substância humana que permite a identificação, eles os transformam em

modelos de vida. Os modelos olimpianos encarnam os mitos de auto-realização

da vida privada (MORIN, 1987, p.107).  

A  informação  vedetizada  apela  para  os  mesmos  processos  de

identificação  e  projeção  utilizados  pelo  cinema,  pela  propaganda  e  pelas

telenovelas.  No Brasil,  o segmento da informação vedetizada está concentrado

nas revistas de coluna social e fofoca como Caras, Gente, Contigo e programas

de televisão, a exemplo de Fama na Rede TV e Vídeo Show na Rede Globo que
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apresentam como principal conteúdo a vida privada das celebridades. O sucesso

desses  segmentos  midiáticos  demonstra  o  quanto  o  público  se  interessa  e

identifica com a intimidade alheia.

Para  Kellner  (2001),  os  programas  populares  de  televisão  e,  de

maneira mais geral, a propaganda, funcionam no sentido de oferecer modelos de

identificação (p.304).  Os  meios  de  comunicação  convidam os indivíduos  a  se

identificar com figuras, imagens ou posturas específicas dos astros e das estrelas

do  mundo  do  espetáculo.  O  espetáculo  da  mídia  é,  realmente  um  culto  à

celebridade, que proporciona os principais padrões e ícones da moda, do visual e

da personalidade (KELLNER, 2004, p.7). 

Em torno das celebridades, está presente a lógica de uma sociedade

de consumo. Os astros e estrelas da mídia vendem não somente sua obra, mas a

sua personalidade, seu modo de ser e de se vestir. No comércio, são colocados à

disposição  do  consumidor  vários  produtos  como  acessórios,  roupas,  fotos,

brinquedos que reproduzem a imagem daquela celebridade. Também é comum

nos  anúncios  publicitários  que  as  celebridades  sejam  utilizadas  para  conferir

credibilidade a inúmeras marcas e produtos.  As celebridades são produzidas e

manipuladas  no  mundo  do  espetáculo.  Exatamente  como  as  marcas  das

empresas, as celebridades se tornam marcas para vender produtos  (KELLNER,

2004, p.6). 

Conforme Debord (2003), o espetáculo constitui o modelo presente da

vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na

produção, e no seu corolário, o consumo (p.15). Os agentes do espetáculo são as

vedetes, modelos de identificação que existem para compensar tipos variados de

estilo  de  vida  e  de  estilos  da  compreensão  da  sociedade,  livres  para  agir

globalmente  (p.40).  No  espetáculo  da  mídia,  as  vedetes  são  tratadas  como

modelos culturais e suas respectivas imagens como produtos de consumo.

Segundo  Rezende  (2007),  as  vedetes  do  espetáculo  hoje  não  são

apenas os ídolos de massa, mas as pessoas comuns que parecem possuir todas

as  qualidades  que  podem  ser  objeto  de  identificação.  Seduzidas  pela

possibilidade  de  não  apenas  os  quinze  minutos  de  fama,  pessoas  simples
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sentiram  necessidade  de  se  exibir,  de  aparecer,  de  protagonizar (REZENDE,

2007, p.366-367).

Na cena midiática, o protagonismo de pessoas comuns nos meios de

comunicação se consolida com os reality shows televisivos. Desde a década de

1970 que a vida privada das famosas celebridades passou a conviver com a vida

privada de pessoas comuns nos meios de comunicação. Nessa época, surge no

EUA o primeiro reality show, An American Family, uma série que ficou famosa por

lidar com os dramas da família  Loud. A série foi transmitida em doze capítulos

como se fosse um documentário histórico do cotidiano da família. O reality show

ficou famoso pelo divórcio do casal e a revelação da homossexualidade de um

dos filhos durante as transmissões.43

No Brasil,  os  reality shows  televisivos começaram a ser transmitidos

em meados de 2000, com o programa  No Limite, produzido pela Rede Globo.

Entre os  realitys  brasileiros, o Big Brother Brasil  é o maior expoente do gênero,

produzido pela mesma emissora, teve sua estreia em 2002, ganhando versões

anuais deste então. No BBB, as celebridades são construídas a partir da imagem

do participante, qualquer tipo de talento é dispensado, o requisito é ter um corpo

malhado e siliconado. O BBB se tornou um meio para o participante chegar às

capas das revistas masculinas e femininas, comerciais e outros programas de

televisão, suas celebridades se destacam esteticamente em relação a maioria dos

mortais.

Desde de 2005,  o canal  Multishow  exibe o  Nem Big,  Nem Brother,

programa que apresenta os vídeos de candidatos que foram reprovados para uma

vaga na casa do Big Brother Brasil. Segundo Kehl (2004), o programa revela na

sua crua imperfeição o padrão estético que se espelha o Brasil colonizado pela

televisão. Tristes eram as tentativas de imitar os corpos siliconados e malhados

que se espera dos vencedores do BBB (KEHL, 2004, p.146).

Em 2006, o SBT exibe o reality show Ídolos, o objetivo do programa é

revelar uma celebridade da música pop nacional. O programa passa a ser exibido

pela Rede Record em 2008 e no mesmo ano, o SBT coloca no ar Os Astros, um

43 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0211195/plotsummary. Acesso em: 30/01/2009
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programa baseado nos antigos  shows  de calouros.  Em ambos os  programas,

homens  e  mulheres  se  esforçam  para  demonstrar  seu  talento,  na  busca  de

ocupar o lugar de celebridade no espetáculo midiático.

Com o advento das mídias de função pós-massiva e suas ferramentas,

como os  blogs e as redes sociais, surge um novo conceito de celebridade nos

meios de comunicação, as microcelebridades, pessoas comuns que conquistam a

fama entre  os internautas.  As microcelebridades são aquelas  pessoas que  se

aventuram a produzir material literário, musical, cinematográfico e jornalístico no

âmbito da Internet, estimuladas pela facilidade que as ferramentas de edição de

texto, vídeo e áudio oferecem. A posição de microcelebridade é concedida, por

exemplo, a um autor de um blog ou de um filme compartilhado no YouTube, que

conquista  uma  audiência  de  leitores  e  espectadores  além  do  seu  círculo  de

amigos. 

As microcelebridades são aquelas pessoas cujos posts obtêm o maior

número de comentários ou visualizações. Na Internet, as microcelebridades são

reconhecidas  em pequenos  nichos formados por  internautas  que  produzem e

buscam  conteúdos  personalizados.  A posição  de  microcelebridade  também  é

concedida a pessoas que expõem a vida privada para milhares de seguidores em

microbloggings, a exemplo do Twitter.

Em 2009, Tessália Serighelli conquistou a posição de microcelebridade

na Internet, após ter atraído a audiência de milhares de seguidores na rede social

Twitter. O fenômeno conhecido pelos os twiteiros pelo nome de Tess rapidamente

chamou a atenção das mídias tradicionais, revistas, jornais e televisão. 

De  acordo  com  Braga  (2010),  Tessalia  após  algumas  entrevistas

concedidas à revista  Playboy e ensaios fotográficos para revista masculina  VIP,

foi  convidada pelo diretor do BBB para participar  da décima edição do reality

show, sem passar pelo processo seletivo regular imposto aos demais candidatos

(BRAGA,  2010,  p.11).  Atualmente  é  comum  a  atuação  de  microcelebridades

emergentes da Internet nos meios de comunicação de massa.

Braga  (2010)  denomina  microcelebridades  as  pessoas  elevadas  à

condição de celebridade no seu micro âmbito de atuação. O fato é que, uma vez
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legitimados  neste  domínio,  alguns/as  autores/as  ganham  tanta  projeção  no

âmbito da Internet que passam a chamar a atenção dos meios de comunicação

de massa (BRAGA, 2010, p.6).

Em  geral,  as  microcelebridades  são  responsáveis  pelo  conteúdo

produzido e descoberto no âmbito da Internet. O fenômeno das microcelebridades

surge das mídias de função pós-massiva e da liberação do polo de emissão. As

microcelebridades  blogueiras  estão  entre  os  artistas  que  atualmente  são

reconhecidos  pelos  internautas  e  sua  popularidade  advém  várias  vezes  da

adaptação de sua obra para as mídias tradicionais. 

No próximo capítulo, realizo o estudo de caso do corpus proposto nesta

pesquisa,  a  obra  da  escritora  Clarah  Averbuck,  o  blog  brazileira!preta  e  suas

adaptações para o livro  Máquina de Pinball (2002) e para o filme Nome Próprio

(2007) de Murilo Salles. 
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CAPÍTULO 3

A CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA DA OBRA DE CLARAH AVERBUCK

              .

3.1 Brazileira!preta e suas adaptações

  Clarah Avrebuck é uma jovem escritora  que surge na Internet  em

meados  dos  anos  2000.  Como  tantos  outros  escritores  revelados  na  rede,

Averbuck começou a distribuir  seus textos através de e-mails, foi  colunista do

CardosOnline, entre 1998 e 2001 e com o fim do e-zine, criou o  blog brazileira!

preta. 

                 Figura 6: Página do blog brazileira!preta
                  Fonte: http://brazileirapreta.blogspot.com/
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O brazileira!preta,  para Averbuck, se configura como um espaço para

experimentação e publicação literária. No formato de um diário, o blog apresenta

posts que contam a vida íntima da blogueira, que são mais tarde reeditados e

publicados como textos literários no livro Maquina de Pinball.

Era setembro de 2001, eu já morava em São Paulo, estava escrevendo
meu primeiro  livro,  Máquina de  Pinball,  e  queria continuar  publicando
textos  na  internet.  Eis  que  um  amigo  apareceu  com  uma  incrível
novidade:  o  blog.  Assim  nasceu  o  brazileira!preta,  um  dos  primeiros
blogs  do  país.  Eu  não  pensava  em  quantas  pessoas  teriam  acesso
àquilo;  naquela época ainda não dava para ter  noção disso,  era tudo
muito novo. Era, para todos os efeitos, uma espécie de diário literário,
onde usava a minha vida como matéria-prima dos textos que escrevia e
publicava lá.  Sempre acreditei que, a partir  do momento em que uma
história foi escrita, não importa se é fato ou ficção, é uma história que
está lá para ser lida, seja em um blog ou um livro de 1874. Inúmeros
autores usam a vida como matéria-prima sem soar como diário, e era
essa a linha que eu seguia, e sigo, em meus livros ou na rede, sem me
preocupar com o julgamento alheio (Entrevista a revista Bravo, em  julho
de 2008).

Com  o  brazileira!preta,  Averbuck  ganha  notoriedade  na  rede  e

conquista a posição de microcelebridade. Pessoas  reconhecidas em pequenos

nichos que conquistam a fama na Internet, as microcelebridades são assediadas

pela  mídia  tradicional,  que  busca  incoporá-las  no  mercado  administrado  pela

indústria cultural, seja através de sua atuação em programas de televisão ou pela

produção e distribuição comercial de sua obra. 

Atualmente, muitos artistas utilizam a Internet como uma vitrine para

expor  seus  trabalhos.  A Internet  seria  um meio  para se  chegar  à  posição de

celebridade  nas  mídias  tradicionais.  A  conquista  da  posição  de  celebridade

concede  ao  artista  uma  maior  visibilidade  nos  meios  de  comunicação  e  a

possibilidade de ganhar dinheiro com o seu trabalho.

Averbuck defende que o escritor que utiliza o blog como espaço para

publicação literária, adapte sua obra para comercialização no mercado de massa.

O  artista  pode  dominar  todo  o  processo  de  criação  com as  ferramentas  das

mídias de função pós-massiva, mas o mercado de nicho da Internet nem sempre

permite ao artista cobrar pelo seu trabalho. 
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Os  nichos da Internet estão povoados de obras literárias, musicais e

cinematográficas para download gratuito. Os filmes profissionais geralmente caem

nas armadilhas da pirataria, sendo compartilhados na rede antes de sua estréia

nas salas de cinema. As redes sociais e os blogs são espaços que aproximam o

artista do público, que, sem intermediários, distribuem suas obras, mas ganhar

dinheiro através desses espaços nem sempre é viável.

Para Averbuck, o escritor de blog  escreve de graça. No máximo ele

pode  disponibilizar  anúncios  de  publicidade  na  página  para  obter  recursos

financeiros.  Por isso,  para o artista emergente na Internet,  o primeiro passo é

conquistar  a  fama  entre  os  internautas,  depois  ser  agraciado  pelas  mídias

tradicionais, para então poder viver de sua obra.  Caso semelhante acontece com

os blogs brazileira!preta44, Adiós Lounge45 , O mundo, o universo e tudo mais46 da

escritora Clarah Averbuck.

 

Algo  semelhante  acontece  com  alguns  autores  de  blogs  que  são
“descobertos”  pela  mídia  tradicional  devido  a  sua  notoriedade
conquistada  na  internet,  sendo  contratados  para  publicar  livros
impressos – conhecidos como blooks, pela fusão de  blog e  book –  ou
colunas  em  revistas  e  jornais.  Assim,  esses  escritores  começam  a
receber dinheiro em troca de suas obras. Um caso típico é a brasileira
Clarah Averbuck, que publicou três livros baseados em seus  blogs, um
dos quais foi adaptado para o cinema. A autora defende claramente sua
opção: “Agora eu vou escrever livros” declarou, “chega de blog, chega de
escrever de graça, chega de gastar minhas histórias”. No entanto, seu
blog muda de nome e endereço mas continua exposto na rede (SIBILIA,
p.19).

Segundo Averbuck, o convite para adaptação dos textos publicados no

blog brazileira!preta e no livro  Máquina de Pinball  para o filme Nome Próprio  de

Murilo  Salles,  seria  uma  forma  de  conquistar  a  visibilidade  nos  meios  de

comunicação de massa e ganhar dinheiro pelo seu trabalho.

Tão logo Máquina de Pinball saiu, recebi um e-mail do cineasta Murilo
Salles  querendo comprar  os  direitos.  Eu morava em um apartamento

44 Disponível em: http://brazileirapreta.blogspot.com/  Acesso: 01/09/2009
45 Disponível em: http://adioslounge.blogspot.com/ Acesso em: 01/09/2009
46 Disponível em: http://clarahaverbuck.virgula.uol.com.br/ Acesso em: 01/09/2009
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emprestado,  não  ganhava  quase nenhum  dinheiro  e  nem  pensei  em
dizer  não.  Foi  um  longo  processo  de  negociação,  e  ele  acabou
comprando  também os  textos  do  blog  e  um trecho do Vida  de  Gato
(Entrevista a Revista Bravo, julho de 2008).47

A discussão sobre a apropriação de textos literários pelo cinema coloca

em questão a fidelidade do filme à obra. Conforme Averbuck, as adaptações nem

sempre agradam os escritores. No seu caso, a livre adaptação feita por Murilo

Salles desestrutura os pilares de sua literatura. O filme apresenta textos que não

são escritos pela blogueira, mas por roteiristas que criaram a partir de sua obra

uma nova narrativa.

É uma livre adaptação, livre demais para o meu gosto, livre inclusive de
um  dos  pilares  da  minha  literatura,  o  sarcasmo.  Mas  não  conheço
nenhum autor que tenha ficado satisfeito com uma adaptação. A Camila
do  Murilo  é  muito  diferente  da  minha  e  de  mim.  Ela  quer  demais
escrever, quer ser escritora, quer porque quer. E tem a epifania de juntar
todos os textos de seu blog para fazer um livro. Pronto: mais confusão
para o meu lado. Os textos que a Camila escreve no filme também não
são meus, ou quase não são meus. São adaptações ou textos originais
escritos  pelos  trocentos  roteiristas  que  fizeram  parte  do  processo  do
filme. (…) Posso até julgá-lo um bom filme, com uma grande atuação,
mas, como adaptação da minha obra, muita coisa me incomoda. Ainda
estou digerindo  Nome Próprio.  De  uma coisa,  no  entanto,  eu  já  sei:
aquele não é "o meu filme" (Entrevista a revista Bravo em julho de 2008).

               

Segundo Murilo Salles, as adaptações  são sempre uma violação de

intimidade, uma penetração. Entrar na intimidade é violento, lindo e pode render

frutos maravilhosos. E, tudo bem, porque ao final a obra literária estará sempre lá,

íntegra e intacta. O quê temer? (Salles, 2007, on-line)48. 

             Em defesa da adaptação da obra literária pelo cinema, André Bazin

(1991),  esclarece  que  o  objetivo  do  cineasta  não  é  transcrever  para  tela  as

páginas de uma obra, mas se apropriar do conteúdo e recriar um novo sentido

para a  narrativa.  Claro  que  existem adaptações  de obras  literárias  feitas pelo

47 Disponível  em:  http://bravonline.abril.com.br/conteudo/cinema/cinemamateria_290724.shtml.
Acesso em: 11/03/2009

48 Disponível em: http://www.murilosalles.com/film/n_proprio_textos.htm Acesso em: 10/02/2009.
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cinema que são fiéis aos livros. O filme Vidas Secas (1963), dirigido por Nélson

Pereira dos Santos, é fiel à obra literária. Já a proposta de  Nome Próprio  é re-

escrever a história narrada por Clarah Averbuck.

(…) o que interessa é o sentido que damos a nossas re-escrituras, como
determinamos nossas escolhas. Todas as histórias já foram contadas,
inclusive as de Clarah, todos os filmes já foram feitos e dizem que os
cineastas  filmam  o  mesmo  filme.  Eu  tenho  certeza  que  sim.  Clarah
escreve livros,  narrativas  literárias.  Não interessa se fundada em sua
vida real ou imaginada, pois a operação da escrita é uma operação de
ficção, pois você exerce o poder do narrar, que é sempre uma escolha,
um recorte, uma visão de mundo, uma possessão (SALLES, 2007, on-
line)49.

               

O filme Nome Próprio concedeu a Clarah Averbuck a visibilidade em

outro  meios  de  comunicação,  com  entrevistas,  críticas,  documentários,  entre

outras formas de divulgação. Vários segmentos da imprensa se concentraram em

apresentar  a  escritora  e  a  obra  que  foi  adaptada  por  Murilo  Salles.  Entre  os

principais temas tratados nas entrevistas, destaco a discussão de como o blog

cria um novo formato de literatura. 

A literatura  escrita  e  publicada  no  papel,  assim como vários  outros

meios  de comunicação,  converge  para  o  digital.  O  processo  de  convergência

permitiu,  não  apenas  a  digitalização  das  obras,  mas  o  fazer  e  a  publicação

literária com o uso da tecnologia digital. A convergência digital da literatura não

aniquilou os outros formatos tradicionais já existentes. Ao contrário, a literatura

editada nos blogs amplia o número de publicações e vendas de livros impressos. 

Para Clarah Averbuck, não existe literatura de blog. O blog é um meio

de  produção  e  divulgação  disponível  ao  escritor  na  atualidade.  A  partir  da

adaptação dos textos para o livro Máquina de Pinball que o público e a imprensa

começaram a levantar as seguintes questões: Existe literatura de blog? Blog é um

diário? Seu livro é um diário? Seu livro é um blog? Você é escritora ou blogueira?

Blogueiro é escritor? Escritor é blogueiro? Blog é um estilo literário? (Entrevista a

Revista Bravo julho/2008).

49 Disponível em: http://www.murilosalles.com/film/n_proprio_textos.htm  .   Acesso em: 10/02/2009
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Os  blogs são espaços na Internet  que intervêm tanto  no  jornalismo

quanto na literatura e em várias outras atividades. Como afirma Lemos (2007), os

blogs revelam o desejo reprimido da cultura de massas: o de ser ator na emissão,

de  produzir  e  emitir  informação,  literatura,  culinária,  entretenimento,  sem

depender de intermediários. Clarah encontra na Internet a possibilidade de fazer

literatura por ela mesma, utilizando o blog como espaço de publicação.

Segundo Lemos, os blogueiros herdam a máxima da cultura punk, faça

você  mesmo,  produza  informação.  A  liberação  do  polo de  emissão  e  as

facilidades de manuseio das tecnologias digitais promoveram uma cultura mais

participativa,  onde todas as pessoas,  com  mínimos recursos,  podem divulgar

obras  de  arte,  textos,  notícias,  filmes  e  músicas  para  um  número  amplo  de

pessoas conectadas à rede mundialmente. 

Mas até  que  ponto  as  narrativas  blogueiras  que  se  apresentam no

formato de diário revelam a verdade sobre seus escritores? É verdade ou é ficção

o  que  se escreve  no  blog?  Será que  os  blogueiros  utilizam artifícios  para  se

revelar ao leitor? 

3.2 A  autoficção na literatura blogueira

Para  alguns  escritores,  os  blogs são  espaços  de  publicação  e

experimentação literária,  ao mesmo tempo que se configuram como um diário

íntimo  aberto  ao  público.  O  diário  íntimo  publicado  na  Internet,  além  de  ser

redigido para o publico, também o convida à participação por meio da ferramenta

comentário. Quando acionada pelo escritor em seu blog, a ferramenta comentário

abre um espaço de interação com o leitor. Como o blog também é utilizado para

experimentação  literária,  o  leitor  ao  comentar  os  posts pode  influenciar  no

processo de escrita do autor. Alguns escritores utilizam esses comentários para

desenvolver de forma crítica e participativa  sua obra.  Já Clarah Averbuck não

aciona a ferramenta comentário no  blog brazileira!preta, preferindo não interagir

com os leitores. 
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De acordo com Viegas (2006), a interação do autor com o leitor e a

influência deste sobre o texto, características dos blogs, é rejeitada por Averbuck,

que afirma sua voz como única. O leitor é visto na posição de quem, ao escolher

ler aquele texto, deve aceitar o pacto que lhe é proposto.

Aliás, nunca abri espaço em meu blog para comentários de internautas.
Pela  minha  experiência  no  COL,  já  sábia  que  muitas  pessoas  não
resistiam a dar palpites, às vezes agressivamente, às vezes confessando
coisas  que  eu  não  queria  saber  sobre  suas  vidas.  Eu  não  estava
perguntando nada, estava apenas escrevendo. A facilidade de um autor
que publica na internet e está a um alcance de um dedinho no link torna
o ato de opinar muito fácil. Fácil demais. O escritor fica tão próximo que
é irresistível para algumas pessoas despejar lixo na caixa de e-mail do
pobre autor (Entrevista a revista Bravo em julho de 2008)50.

Averburck, no blog brazileira!preta, escreve sobre si mesma, relatando

para o leitor sua vida íntima. Os textos publicados no blog narram as experiências

pessoais  da  autora,  são  utilizados  como  matéria-prima  para  literatura  e  se

enquadram tanto no gênero autobiográfico quanto ficcional.

Lejeune  (2008)  define  o  gênero  autobiográfico  como  o  relato

retrospectivo  em  prosa  que  um  indivíduo  faz  de  sua  própria  existência.  A

autobiografia pressupõe que coincida a  identidade do autor,  do narrador  e  do

personagem. Esse é um critério muito simples que define, além da autobiografia,

todos  os  outros  gêneros  da  literatura  íntima  (diário-autoretrato-autoensaio)

(LEJEUNE, p.24). 

De acordo com Lejeune (2008),  para se considerar  uma obra como

autobiográfica, é fundamental um pacto autobiográfico firmado entre o autor e o

leitor. O pacto se estabelece na credibilidade do leitor em que na história relatada

o autor, o narrador e o personagem são a mesma pessoa e que o relato seja

verídico. As autobiografias, assim como os discursos científicos e históricos, se

propõem a fornecer informações a respeito de uma realidade externa ao texto e a

se  submeter  a  uma  prova  de  verificação.  Seu  objetivo  não  é  a  simples

verossimilhança, mas a semelhança com o verdadeiro.  Não o “efeito de real”,

50 Disponível em: http://bravonline.abril.com.br/conteudo/cinema/cinemamateria_290724.shtml.
Acesso em 11/03/2009.
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mas a imagem do real (LEJEUNE, p.36).

Averbuck declara que a maioria dos leitores do brazileira!preta acredita

que coincide a identidade do autor, do narrador e do personagem, conjuntamente

com a ideia de que os fatos da história que esta sendo narrada são reais. 

Parece  também  difícil  para  alguns  leitores  separar  o  autor  do
personagem que ele automaticamente se torna quando expõe parte de
sua vida. O leitor de blog tende a achar que sabe tudo sobre o autor e
que  tem  o  direito  de  responder  com  a  mesma intimidade  que  sente
quando lê.  Sempre  achei  curiosas  as  reações  exacerbadas de amor,
ódio ou repulsa que ouvia sobre o brazileira!preta (Entrevista a revista
Bravo em  julho de 2008)51.

Para Azevedo (2008), enquanto o pacto autobiográfico só é firmado, na

medida  que  autor  se  esforça  por  um  discurso  verídico.  O  pacto  ficcional

pressupõe sempre a ambiguidade da referência, a imbricação entre vida e obra.

Na ficção blogueira,  entendemos que a incorporação do autobiográfico é uma

estratégia para eludir a própria autobiografia e tornar híbridas as fronteiras entre o

real e o ficcional (AZEVEDO, 2008, p.34). 

Azevedo  parte  do  pressuposto  que  os  blogueiros  investem na  auto

exposição e, para driblar a visibilidade, se autoficcionalizam.  Acreditamos que é

possível  pensar  a  autoficção  como  uma  estratégia  representacional  possível

exercitada pelos blogueiros em seus posts e nos livros publicados. (AZEVEDO,

2008, p.34).  

A autoficção  é  um  neologismo  criado  por  Serge  Doubrovisky,  para

caracterizar seu livro Fils (1977), como resposta à lacuna existentente no estudo

da autobiografia  realizado por  Phillipe  Lejeune.   Doubrovisky considera que a

autoficção absorve elementos tanto da autobiografia quanto do romance. Para

que haja autoficção, é preciso que coincidam a identidade do autor, do narrador e

do personagem como na autobiografia, mas o texto não dever ser lido como um

pacto de verdade e sim como romance. Para Doubrovisky, todo o contar de si é

51 Disponível em: http://bravonline.abril.com.br/conteudo/cinema/cinemamateria_290724.shtml.
Acesso em: 11/02/2009.
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ficcionalizante, no decorrer da narrativa o eu falta ao longo de si e preenche os

vazios com as sinceridades inventadas.

De  acordo  com  Azevedo,  Vicente  Colonna  investe  no  conceito  de

autoficção, contestando o procedimento utilizado por Doubrovisky. Para Colonna,

a autoficção é uma obra literária na qual o escritor inventa uma personalidade e

uma  existência,  conservando  sua  identidade  real –  seu  verdadeiro  nome

(COLLONA apud AZEVEDO, 2008, p.36).

                A autoficção é um gênero híbrido que mistura realidade e ficção. A

autoficção  coloca  em  jogo  não  apenas  a  contaminação  da  memória  pelo

imaginário,  presente  em  qualquer  relato  que  se  pretenda  biográfico,  mas  a

relação entre o próprio autor, seu ego scriptor e a possibilidade de recriar-se em

outros (AZEVEDO, 2007, p.48).

Azevedo considera ainda que a presença do autobiográfico na ficção

blogueira é uma estratégia autoficcional que investe na criação de eus.  A ficção

blogueira  investe  em  driblar  a  apresentação  de  si  através  da  criação  de

personagens, alter-egos (AZEVEDO, p.48). 

Clarah Averbuck explora o artifício da autoficção e cria a personagem

Camila para se revelar ao leitor no livro Máquina de Pinball.

Alter-ego significa "outro eu".  A Camila é uma parte de mim, mas as
pessoas realmente se recusam a entender que ela não é a Clarah. Eu
controlo a Camila. Ela é minha personagem, faz o que eu quero. Mas
isso é proposital, faço para confundir os leitores mesmo. Funciona, como
dá pra notar, mas também dá bastante incomodação (Postado no  blog
MONDO BACANA, em abril de 2008)52.

O  leitor,  ao  acompanhar  no  blog brazileira!preta as  peripécias

sentimentais e cotidianas de Clarah, é levado a acreditar na veracidade dos fatos

relatados. Mas ao ler o livro Máquina de Pinball, o leitor é conduzido a acreditar

que Clarah e Camila são a mesma pessoa, possuem as mesmas características

físicas  e  tiveram  as  mesmas  vivências  pessoais.  No  post publicado  em

52 Disponível em:  http://www.mondobacana.com/edicao-12-instituto/clarah-averbuck.html. Acesso
em 11/03/2009
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27/09/2001  no  brazileira!preta,  Clarah  relata  em primeira  pessoa  uma  viagem

para assistir ao show da banda The Strokes, na Inglaterra. 

Não interessa como ou pra quem ou quando, mas fui para o Reading
Festival, na Inglaterra, com o objetivo de ver The Strokes, minha banda
preferida desde janeiro, quando ouvi “Last Nite”. Claro que pretendia ver
PJ Harvey, Hefner, And You Will Know Us Blablablabla, Cosmic Rough
Riders e mais mil coisas (que acabei não vendo porque festival é uma
merda e tudo acontece ao mesmo tempo e você tem que correr de um
lado para o outro e mesmo assim perde metade), mas a principal razão
eram os derrames. Não ouviu ainda? (…)  Viagem planejada há meses
com a soulsister e detalhes e muita expectativa. Dois dias antes a mãe
dela tem um ataque de Kyle’s mom e resolve que ela não vai, sem mais
explicações e sem discussão possível. Quase desisti e mandei todo o
trabalho às favas, mas não permitiram e lá fui eu. Por pouco não perdi o
vôo, esqueci cartão de crédito, esqueci lente, esqueci máquina, o diabo.
Então depois do sumiço das minhas malas, um vôo cancelado e quatro
horas em Amsterdan notando que as européias não têm absolutamente
nenhuma bunda, cheguei em Reading. Eu deveria estar lá às duas da
tarde para uma entrevistinha antes do show dos meus meninos, que eu
obviamente perdi (Postado em 27/09/2001 no blog brazileira!preta)53.

A mesma história  foi  adaptada  por  Clarah  para  o  livro  Máquina  de

Pinball,  porém é  Camila  quem vivencia  a  experiência  de  ir  à  Inglaterra  e  de

assistir o show da banda The Strokes.

O detalhe é que eu tinha exatas 200 libras, praticamente nada no país da
rainha velha e perfumada. Então, resolvi ver o shows do Strokes – a já
citada melhor banda que surgiu nos meus últimos vinte anos -, e tentar
vender  a pauta  para  algum jornaleco ou revisteca.  Pretendia  ver  três
shows, mas Murphy – o da lei, você sabe – estava no meu vôo e me fez
perder dois deles (AVERBUCK, 2002, p.28).

             

Máquina de Pinball narra  a história de uma jovem chamada Camila

Chirivino, de 22 anos, que busca se realizar como escritora. Camila abandona a

casa dos pais e o noivo com quem manteve uma relação durante algum anos,

para ir morar em São Paulo, cidade que escolheu para evidenciar o seu talento de

escritora. No decorrer da narrativa, o desejo de entrar para a cena literária se

53 Disponível em: http://www.brazileirapreta.blogspot.com/. Acesso em: 25/02/2009.
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mistura com seus relatos amorosos, sexo, anfetaminas e rock and roll.

O livro  é  narrado  em primeira  pessoa  e  apresenta  uma  linguagem

espontânea  que  evidencia  as  características  físicas  e  comportamentais  da

protagonista.  Camila  se  assemelha  a  Clarah,  nos  traços  físicos,  gostos,

comportamento e vivências pessoais. Quem leu o  blog brazileira!preta constata

que Clarah e Camila contam as mesmas histórias, nasceram na mesma cidade,

Porto Alegre, e escolheram São Paulo para serem reconhecidas como escritoras.

Na capa cor de rosa do livro, luzes de neon ilustram a palavra LOVE.  No mundo

cor-de-rosa  onde  vive  Camila,  tem festa  todo  dia  e  ninguém fica  de ressaca.

Amor, paixão e visibilidade são componentes inseparáveis da personagem. 

Em  Máquina de Pinball, a autoficção é uma estratégia explorada por

Clarah para se mostrar ao leitor através de seu alter-ego, Camila. As perguntas o

que é vida e o que é ficção provocam o leitor no decorrer da narrativa.

              

Escrito em julho de 2001, passando por São Paulo, Porto Alegre, Rio de
Janeiro e Londres, porque a autora vendeu o corpo para comprar um
laptop carinhosamente apelidado de notebuck. É mentira,  mas tudo é
verdade.   Qualquer  semelhança com a  realidade não terá  sido  mera
coincidência. Dúvidas, consulte um advogado (AVERBUCK, 2002, p. 79).

 

 É vida ou obra o que o autor publica no blog e adapta para os seus

livros? Realidade ou ficção? Para Azevedo (2007), o blog é um espaço em que o

comentário  da  experiência  cotidiana  do  tempo  presente  e  a  crônica  de  si

aparecem mesclados a ficcionalidade.  Então,  não é possível dissociar obra e

vida  (p.47).  As  narrativas  de  si,  confissões  e  reflexões  sobre  o  cotidiano,

geralmente são componentes da literatura blogueira. 

          Na contrapa o livro Máquina de Pinball apresenta Clarah Averbuck, como

uma escritora vestida de ficção e transvestida de realidade. Averbuck conquistou

visibilidade nas páginas cor-de-rosa do  brazileira!preta.  Na  mesma época,  em

meados de 2001, os reality shows caíram como uma bigorna sobre a cabeça do

Brasil e  a espetacularização de pessoas comuns roubou a cena nos meios de

comunicação. Na tendência dos realitys shows, o blog é o mais novo dispositivo
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propulsor  de  artificialismos  que  investe  na  espetacularização  do  sujeito

reafirmando o narcisismo de uma sociedade midiática (p.32).

 Por  um  lado,  os  blogs podem  ser  reconhecidos  como  novos

dispositivos para a espetacularização do eu. Por outro lado, os blogs são espaços

que representam o desejo de pessoas comuns de expressar sua vida banal como

arte. Ao lado de blogueiros exibicionistas, estão outros, excelentes escritores que

utilizam o espaço para o fazer literário.  

3.3 O cinema digital

    

No Brasil, foi em 1995 o marco da popularização do acesso à Internet.

No  mesmo  ano,  a  Revista  Veja,  na  edição  de  01/03/1995,  anunciava  a

democratização do acesso à nova rede planetária de comunicação. Até 1994, a

Internet  estava  disponível  a  um  número  restrito  de  órgãos  do  governo  e  às

instituições educacionais.

Os anos 90 estão entregues à alta tecnologia, a indústria da informação
e de transformação digital. Ela se define pelo poder de empacotar todas
as  manifestações  culturais  na  forma  de  bits,  a  unidade  menor  da
linguagem dos computadores (VEJA, 1995, p. 51).

A partir da democratização do acesso à Internet, as páginas pessoais,

como os blogs, começaram a emergir  na  rede,  assim como os  e-zines,  uma

versão virtual dos fanzines. Nessa época, principalmente os jovens começavam a

se relacionar nas salas virtuais de bate-papo e nos  chats e a interagir com os

jogos disponíveis na rede. 

Em 2001, existiam cerca de 36  blogs registrados no Brasil.  O filme

Nome Próprio (2007), do diretor Murilo Salles, retrata o inicio de uma época em

que os blogs  de brasileiros começaram emergir na rede.

Nome Próprio de certa forma é um filme de época, se passa em 2001 - e
isso  quando  falamos  de  blogs  e  internet  é  praticamente  datado  -  a
maioria das pessoas não tinha banda larga, a internet era discada, os
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navegadores  eram  outros,  não  tinha  Google,  não  tinha  Altavista.  E
precisava ficar claro: “Olha, estamos falando de uma época que não é
hoje (Postado em 27/08/2008 no blog Nome Próprio)54.

As publicações em blogs representam a apropriação social da Internet.

Pessoas comuns utilizam os  blogs para emitir, criar e produzir informação, arte,

entretenimento, entre outros.  Murilo Salles, nos textos publicados no site do filme

Nome  Próprio, conta  como  surgiu  seu  interesse  de  contar  a  história  da

apropriação social da Internet pelos brasileiros:

Tudo começa quando queremos fazer um filme novo. Procuramos uma
história.
Eu começo sempre com uma questão. Sempre que estou procurando o
que filmar uma questão se impõe para mim: fico procurando um tema
para  desdizer  o  destino  terceiro  mundista  que  nos  é  legado  pelo
'pensamento' colonizador do primeiro mundo
Dizem que o nosso lugar é o da Barbárie. O que o colonizador/curador
quer  de  nossos  filmes?  Que  correspondam  ao  'desejo'  deles.  Que
afirmem a barbárie. 

Quero  escapar  desse  lugar.  Quero  me  revelar  branco,  preto,  índio,
brasileiro que sente angústia, preguiça e muito desejo de fazer as coisas
do nosso jeito. E de não precisar de ninguém para avalizar isso de fora.

Descobri o livro "Máquina de Pinball",  de Clarah Averbuck, lendo uma
matéria da Córa Ronai sobre escritores que migravam da Internet.

Achei então que a internet pudesse ser o meu tema, pois é um espaço
que Brasileiros estão conquistando,  fruto de uma nova individualidade
que brota nos poros das grandes cidades. Sem complexo de nascença,
sem problema de afirmação da origem, sem a culpa branca da origem,
sem o pecado do lado de baixo do equador.

Uma geração que simplesmente procura seu espaço identitário fora do
complexo de vira-lata e da barbárie (Salles, 2007, on-line)55

O filme é uma livre adaptação da obra de Clarah Averbuck, incluindo o

blog brazileira!preta e o livro Máquina de Pinball. Nome Próprio é um exemplo de

conteúdo cultural que surge com o processo de convergência das mídias, é digital

na forma e no conteúdo. 

54 Disponível em: http://nomepropriofilme.blogspot.com/. Acesso em: 25/02/2009.
55 Disponível em: http://www.murilosalles.com/film/n_proprio_textos.htm Acesso em 10/02/2009.
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Fizemos uma OPÇÃO RADICAL: a via digital  do filme. Isso tem a ver
com o assunto do filme, o mundo virtual, a escrita via internet, o blog de
Camila, e aí, na base disso tudo, o pixel. A estrutura do ASSUNTO está
na base de nossa captação: o dígito. O zero e o um. (SALLES, 2007, on-
line)56

Para Murilo, o digital é libertador como o ato Duschampiano: nos liberta

do poder do domínio de uma técnica.   (SALLES, 2007, on-line).  Nome Próprio

inaugura radicalmente isso, é um filme de câmera, de olhar. Não adianta aplicar

conceitos  fotográficos/cinematográficos,  eles  não  vão  funcionar  da  mesma

maneira (SALLES, 2007, on-line). 

Atualmente,  como  vimos  no  segundo  capítulo,  as  facilidades  de

apropriação  e  manuseio  das  tecnologias  digitais  proporcionaram  o  crescente

número de produções cinematográficas amadoras. O digital também ampliou a

distribuição das obras. A maioria dos amadores não se preocupa em dominar a

técnica e os conceitos da arte cinematográfica, mas criar com poucos recursos

sua obra. Com o digital,  não precisamos mais do domínio do pincel para fazer

ARTE.  Precisamos  de  pensamento,  de  linguagem,  de  conceito,  de  história  e

principalmente de poética (SALLES, 2007, on-line)

De acordo com o diretor de arte Pedro Paulo de Souza, Nome Próprio,

foi além da projeção na tela e isso tem a ver com internet, linguagem e suporte

(Postado em 27/08/2008 no blog Repic)57.   O filme ganhou projeção nacional na

Internet  antes  de  ir  para  a  tela  do  cinema.  Em  2007,  a  produção  do  longa-

metragem criou o nomepropriofilme.blogspot.com  para divulgação do filme, um

site e uma página na rede social MySpace.

No  blog,  os  primeiros  posts  publicados  apresentavam  os  atores,  a

equipe de produção, direção, cenas do filme, trilha sonora e entrevistas. Trechos

narrados no filme pela protagonista Camila, interpretada pela atriz Leandra Leal,

também eram publicados no  blog. A divulgação de  Nome Próprio num meio de

comunicação digital proporcionou a interatividade entre os leitores fãs do longa-

56 Disponível em: http://www.murilosalles.com/film/n_proprio_textos.htm Acesso em 10/02/2009.
57 Disponível em: http://repique.blog.terra.com.br/page/17/?page=2  Acesso em: 10/02/2009.
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metragem e a direção, a produção e os atores. 

Em  2008,  nomepropriofilme.blogspot.com58 divulga  o  concurso  para

eleger o melhor  trailer  do filme. O objetivo do concurso é incentivar os fãs a se

tornarem cineastas. Os melhores trailers foram escolhidos pela produção do filme

e  linkados no  MySpace oficial  de  Nome Próprio59.  O  trailer vencedor ganhou

destaque na rede social e foi incorporado aos extras no DVD do longa-metragem.

A publicação de  posts no  blog pela equipe de  Nome Próprio vigorou de 2007 a

2009.

                      
                     

                                     Figura 7: Página do blog do filme Nome Próprio
                                       Fonte: http://nomepropriofilme.blogspot.com/ 

 
Nome Próprio conta a história de Camila, uma jovem apaixonada pela

escrita, que utiliza o espaço do  blog  para experimentação literária. O sonho de

Camila é ser escritora, o blog é tratado apenas como um recurso utilizado para a

escrita. O que ela quer na verdade é publicar um livro. No blog Camila Jam, a

personagem, entre textos e poesias, conta sua vida íntima para o leitor. A auto-

exposição de Camila conquista inúmeros fãs que passam a acompanhar a vida

íntima da blogueira.

58 Disponivel em: http://nomepropriofilme.blogspot.com/ . Acesso em: 25/02/2009
59 Disponível em: http://www.myspace.com/nomepropriofilme Aceso em: 10/02/2009.
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O Camila Jam não aciona a ferramenta comentário, os leitores do blog

interagem com a escritora através de e-mails e de outras páginas na Internet. A

maioria dos leitores se coloca na posição de comentadores da vida íntima da

personagem. Camila publica um post para responder aos comentaristas do seu

blog:

O meu  blog  não  é  um diário.  Aqui  escrevo  e  ponto.  Escrevo  porque
preciso. Melhor vivo porque escrevo. Não quero saber de opiniões nem
de julgamentos. Não devo nada a ninguém. Por isso, o meu  blog não
tem comentários. E menos ainda sobre a minha vida.  Isso aqui não é
uma página interativa. Não gostou, não lê (Personagem: Camila, Nome
Próprio, 2007).

O computador,  a  Internet  e  o  blog estão  presentes  na  maioria  das

cenas do filme. Algumas vezes, cada post publicado por Camila no blog ou cada

e-mail  por  ela  escrito  é  visto  pelo  espectador  na  tela  do  computador  da

personagem. Em outras situações, a tela do filme e os cenários se transformam

num gigantesco hipertexto. 

       
         

        Figura 8: Imagem do Filme Nome Próprio               Figura 09: Imagem do filme Nome Próprio
                Fonte: Filme Nome Próprio (2007)                    Fonte: Filme Nome Próprio (2007)

 
                 

 
                                              Figura 10: Imagem do Filme Nome Próprio  
                                                  Fonte: Filme Nome Próprio (2007)       
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Nome Próprio é uma obra cinematográfica que fala de Internet e de

intimidade nos meios de comunicação.  Nome Próprio foi feito com uma equipe

pequena por opção estética, porque é um filme sobre intimidade (SALLES, 2007,

on-line)60. O filme privilegia a relação de intimidade da câmera com Camila. Em

sua maioria, os cenários mostram ambientes vazios em que a trama da história se

desenvolve, o foco de visibilidade é o íntimo da personagem. 

                     A intimidade de Camila se revela ao espectador não apenas nas cenas

em que a personagem aparece nua, mas também quando ela relata no blog suas

relações amorosas e dificuldades financeiras.  Nome Próprio demonstra como a

subjetividade contemporânea tem se construído sob os holofotes dos meios de

comunicação. Diferentemente de uma subjetividade interiorizada constituinte do

sujeito moderno, na sociedade atual a subjetividade é cada vez mais convidada a

se construir de forma exteriorizada. A subjetividade de Camila é construída por

meio da escrita e da visibilidade de sua imagem no blog.

Nome  Próprio é  narrado  como  uma  história  real.  Na  cena  final  o

espectador é surpreendido ao descobrir que Camila é uma personagem e que sua

vida é uma ficção.  Murillo Salles, em uma entrevista ao CPFL Cultura, ao falar

sobre o filme, conta que brincou com o conceito do que é realidade e do que é

ficção na escrita blogueira.

                         

Quando chegou perto da filmagem, como eu estava brincando com essa
questão do quê é narrado e o quê é vivido por Camila, eu transformei o
filme em “Uma História Real”. Eu estava brincando com esse conceito,
do quê que é verdade, o quê que você posta num blog e o quê você vive
na  vida  real;  de  como  a  gente  se  ficcionaliza.  Porque,  no  final  das
contas, é essa a questão (SALLES, 2007, on-line)61.

                     

Na cena final, a identidade de Camila é revelada ao espectador. Camila

é uma personagem literária, alter-ego de uma escritora que mistura realidade e

ficção. Ambas, escritora e Camila são interpretadas pela atriz Leandra Leal.

60 Disponível em: http://www.murilosalles.com/film/n_proprio_textos.htm. Acesso em: 25/02/2011
61 Disponível  em:  http://www.cpflcultura.com.br/site/2009/01/19/entrevista-com-murilo-salles-

diretor-de-nome-proprio/ . Acesso em 10/02/2009
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na cibercultura, o processo de convergência das mídias reconfigura  o

circuito de produção, distribuição e recepção de conteúdos culturais. As novas

mídias digitais passam a servir de suporte para os conteúdos culturais das mídias

tradicionais,  além  disso,  possibilitam  a  criação  desses  conteúdos  no  formato

digital. A partir da tecnologia digital e do surgimento de novas mídias de função

pós-massiva, que operam através das redes telemáticas, a Internet e suas  novas

ferramentas,  presenciamos a descentralização dos meios de comunicação e a

participação do público na produção e distribuição de conteúdos culturais. 

As práticas sócio-comunicacionais na Internet mostram que as pessoas

estão produzindo seu próprio conteúdo de entretenimento e informação, utilizando

programas  de  edição  de  foto,  vídeo  e  música.  Alguns  conteúdos  surgem  da

remixagem de recortes, colagens e livre manipulação de obras já existentes. A

remixagem tem como objetivo criar novos conteúdos, com novos sentidos e novas

autorias.  Relembrando que as práticas de  remixagem colocam em questão as

noções de autor e de propriedade intelectual. 

Tendo  em  vista  a  necessidade  de  compreender  a  dinâmica  da

cibercultura  a  partir  do  novo  circuito  de  produção,  circulação  e  consumo  de

conteúdos culturais que emerge com a convergência das mídias,  realizei  uma

breve apresentação e discussão sobre os conteúdos produzidos por brasileiros e

que circulam nas redes sociais MySpace, YouTube, E-zines, Blogs e Fan Fictions.

Tais conteúdos aqui apresentados, na sua maioria são amadores e não possuem

as  mesmas  qualidades  técnicas  dos  conteúdos  profissionais  produzidos  pela

indústria da mídia. Mas é justamente esse conteúdo amador e criativo que circula

no mercado de nicho da Internet que atualmente tem conquistado a audiência do
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público.

A tecnologia  digital  libertou  a  produção  de  conteúdos  culturais  da

técnica,  do  saber  fazer  de  acordo  com conceitos.  Agora  o  que  importa  para

produzir  uma  obra  é  a  criatividade.  A tecnologia  digital  também  nos  liberta,

parcialmente, do monopólio da palavra, proferida pelos meios de comunicação de

massa.  O  receptor  não  é  mais  entendido  como  um  componente  passivo  do

modelo comunicacional, localizado no final do processo de produção e circulação,

tendo  como  função  apenas  consumir  o  conteúdo  que  lhe  é  oferecido.  Os

receptores, na cibercultura, herdam a máxima da cultura punk, faça você mesmo,

produza  informação,  literatura,  música e  cinema.  Atualmente o  único  requisito

para  se  libertar  do  controle  da  emissão  é  o  de  se  apropriar  das  tecnologias

digitais.

A  apropriação  social  das  tecnologias  digitais  e  da  Internet  pelos

brasileiros,  inicia com as trocas de e-mails, os  chats, o uso das  webcams,  as

práticas  de  escrita  blogueira,  os  games e  as  redes  de  compartilhamento  de

arquivos de músicas, livros e filmes. No decorrer do desenvolvimento da Internet,

após a popularização do seu acesso, novas ferramentas surgiram incentivando o

público  a  produzir  seu  próprio  conteúdo  artístico  de  entretenimento  e  de

informação. 

A obra de Clarah Averbuck representa a nova reconfiguração cultural

que emerge com a cibercultura e o processo de convergência das mídias. Os

blogs,  a  exemplo  do brazileira!preta, desempenham  um  papel  importante  na

reconfiguração dos processos de produção, circulação e consumo de literatura.

Os blogs colocam em jogo novos formatos, novas formas de publicação e novos

gêneros literários, assim como criam um novo segmento no mercado livros, cujo

conteúdo é uma adaptação dos textos publicados nos blogs.

Além disso,  a  livre  adaptação  da  obra  de  Clarah  Averbuck,  o  filme

Nome Próprio, ilustra o processo de convergência das mídias. O filme foi captado

todo em HD, fala de cultura digital e sua divulgação foi realizada em blogs, sites e

redes  sociais.  Nome Próprio também discute  a  auto-exposição  dos  escritores

blogueiros, a constituição da subjetividade contemporânea e a apropriação social
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da Internet  pelos  brasileiros.  Todos  esses  fenômenos  são  visíveis  a  partir  do

processo de convergência das mídias e da participação do público na produção

de conteúdos culturais.

Outra questão discutida a partir do filme Nome Próprio é a adaptação

do texto literário pelo cinema. A adaptação da obra literária pelo cinema é um

fenômeno típico da convergência entre os meios de comunicação e as artes, que

inicia  na cultura  de  massas.  Em meados do  século  XIX,  com o  advento  das

técnicas mecânicas de reprodução, surgiram novas formas de arte e novos meios

de comunicação, dentre elas o cinema.  

           A princípio, o conteúdo do cinema eram as artes populares e eruditas. Os

primeiros cineastas extorquiam efetivamente seus conteúdos culturais do circo, do

teatro mambembe e da literatura. O cinema é uma arte criada para as massas

que, inicialmente, para atrair o grande público reproduziu outras formas de arte,

gerando a partir delas uma nova linguagem.

É a partir  da cultura  de  massas  que  a  convergência  dos  meios  de

comunicação e das artes passou a existir. Desde então, os artistas utilizam os

meios de comunicação tanto para a atividade artística quanto para a divulgação

de suas obras para o público. Na cultura de massas e na cultura das mídias, os

artistas dependem de um intermediário, ou seja, de uma indústria que produza

seu trabalho e invista na sua divulgação, são poucos os modos de produção e

circulação alternativos  fora  do controle  das  indústrias  culturais.  Os  produtores

encontravam formas alternativas de circulação nos fanzines e nas rádios piratas,

mesmo assim  o  espaço  de  circulação  era  restrito.  Já  na  cibercultura,  com a

Internet  e  a  liberação  do  polo  de  emissão,  os  artistas  passaram  a  produzir,

experimentar,  publicar  e divulgar  sua obra sem intermediários num espaço de

circulação de alcance global.

Desde a convergência entre os meios de comunicação e as artes na

cultura de massas que o artista, para sua própria divulgação, passa a necessitar

dos  meios  de  comunicação,  entrevistas,  materiais  publicitários,  críticas  e  até

mesmo  filmes  sobre  suas  vidas  e  obras.  Na  cibercultura  o  que  muda  é  a

possibilidade  do  artista  atuar  diretamente  nos  meios  de  comunicação,  sem
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depender de intermediários, para divulgar sua obra e ganhar reconhecimento do

público. Mas a grande maioria dos artistas que produz e publica sua obra nos

nichos da Internet,   percebe que para se ganhar dinheiro pelo seu trabalho é

necessário a incorporação de sua obra no mercado de massa. 

Portanto,  o  que  muda  com  a  liberação  do  polo  de  emissão  e  a

participação  do  público  na  produção?  Os  receptores,  antes  entendidos  como

passivos e aniquilados de sua autonomia estética de criação, como entendem os

pensadores da Teoria Crítica da Sociedade, conquistam a autonomia nos meios

de comunicação para agir como produtores culturais criativos. Entretanto, ainda

não fica  claro  para este  autor  se todas essas mudanças favorecem o grande

público ou às indústrias culturais. Afinal, os novos artistas e obras que emergem

no mercado de nicho da Internet, após serem reconhecidos pela opinião pública,

são incorporados pelo mercado de massa administrado pelas indústrias culturais.
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