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1. Tema 
 

 A proposta tem como tema as transformações pelas quais passa a cultura pop – a 

conjunção entre produtos culturais de massa voltados para o público jovem globalizado, 

seus consumidores, a rede jornalística e publicitária em torno dos mesmos e as relações 

de consumo neste meio – em função do advento das novas possibilidades de 

comunicação e consumo na Internet. 

 No que a relação entre consumidores e estes produtos culturais é transformada? 

Como hipótese, tem-se que comunidades virtuais e ferramentas on-line modificam as 

relações de publicidade (tanto no sentido de “tornar público” quanto no de construção 

de valor) e de consumo (não restringindo este termo ao sentido de compra – o indivíduo 

pode comprar, fazer download, alugar, pegar emprestado etc.) com base na 

disponibilidade e facilidade de utilização destas ferramentas para discussão (fóruns, e-

mail, blogs), troca de arquivos (pirataria), acesso a informações (jornalismo on-line 

hiperveloz e altamente especializado/setorizado), acesso ao produtor cultural (website 

do produto) e compra (comércio eletrônico). É uma transformação radical em relação ao 

sistema de publicidade e consumo pop pré-Internet, simplesmente pelo número de novas 

opções disponibilizadas, que superam muitas limitações geográficas, econômicas e 

temporais. 

 Discos, livros, filmes, jogos de videogame, revistas e programas de TV têm suas 

vendas/audiência ampliadas ou diminuídas em função da enorme quantidade de 

informação e da possibilidade de comunicação a partir dos ambientes on-line. Cada 

etapa do sistema econômico da indústria de entretenimento (produção, circulação e 

consumo) acaba sendo afetada, e a cultura pop em si – toda a conjunção previamente 

mencionada – alcança um estágio certamente diferenciado, e possivelmente mais 

dinâmico. 

 

 

2. Título 

 

 “Dinâmicas de publicidade e consumo da cultura pop na Internet.” 
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3. Justificativa 

 

tipo, quando eu tinha meus 13 anos de idade e lia a bizz, eu ouvia falar de 
bandas que levei anos pra conhecer 
eu lia sobre o pavement e sobre o sonic youth, mas não tinha oportunidade de 
conhecê-los 
hoje em dia, tu lê sobre uma banda, pensa "hmm, parece interessante!" e dez 
minutos depois, já  tens uns mp3 deles1 

 

Na Alemanha, os fãs do bruxo Harry Potter se adiantaram à publicação do sexto 
livro da série, "Harry Potter e o Príncipe Mestiço", em alemão, prevista para 
outubro, e convocaram internautas para fazer uma tradução on-line de suas 600 
páginas, pelo site www.harry-auf-deutsch.de [Harry em alemão]. O trabalho foi 
feito por milhares de fãs, apenas 45 horas e 22 minutos depois do lançamento, 
no dia 16 de julho. 2 

 

Enquanto a série já terminou nos EUA, aqui está somente na metade. Então 
tendo como a gente ver antes, porque não ver? Eu comecei a ver na AXN e 
como gostei e não aguentei esperar, baixei todos os episódios. Mas foi mais por 
que não quero esperar. Se passasse pelo menos com uma semana de diferença 
dos EUA eu estaria vendo com certeza sem precisar fazer download. 3 

 

O CD com selo da TramaVirtual e nome "Cansei de Ser Sexy" que atinge as 
lojas nacionais no comecinho de outubro vem com o disco em si, oficial, de 14 
faixas. Na mesma caixa, um CD-R, gravável, em branco, para o comprador do 
disco descarregar as músicas no computador, gravá-lo no CD virgem e 
presentear um amigo. 4 

 

Enviamos mais de 100 mil emails a Fox para que o seriado fosse lançado com a 
dublagem original. 
De certa parte nos sentimos responsáveis pelo lançamento do seriado com a 
dublagem original. 
Esta estratégia de convencimento também deu-se com a pressão que todos os 
nossos associados fizerem ao enviar emails, fax, telegramas etc... para 
convencer a fox americana a incorporar a dublagem original, mesmo porque 
caso o seriado fosse lançado em legendas, ninguém compraria, pois o que 
marcou foi nossa dublagem.5 

 

                                                 
1 Entrevista com Ana Paula Margarites (do blog http://sobreobranco.blogspot.com), via MSN Messenger, 
01/11/2005. 
2 http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u18766.shtml (acesso em 10/11/2005) 
3 Comentário em fórum sobre a série de TV Lost. Em 
http://www.lostbrasil.com//viewtopic.php?t=1399&highlight=&sid=3989825d976deaad234ccfcba094d3a
8 (acesso em 26/10/2005). 
4 http://www4.uninove.br/ulisses/inove/visualiza.php?id_not=300 (acesso em 26/10/2005). 
5 Entrevista com “Luis”, representante do website perdidosnoespaco.com.br, em 01/11/2005. “O público 
foi fundamental para o lançamento da caixa [de DVDs da primeira temporada do seriado Perdidos no 
Espaço] com o áudio original em português. Grupos de fãs de todo o país desenvolveram uma estratégia 
de convencimento para que a Fox mantivesse as vozes originais. Comprando a briga dos fãs, a própria 
filial brasileira teve problemas para aprovar o lançamento da empreitada junto à matriz americana.” 
(http://televisao.uol.com.br/ultnot/2004/08/04/ult698u6975.jhtm - acesso em 31/10/2005).  
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 Os casos citados exemplificam as novas relações que se desenvolvem entre 

público e produtos culturais com o advento de potencialidades da Internet: a fã de 

música pop que compara suas dinâmicas temporais e de acesso a publicidade e consumo 

antes e depois de entrar no ambiente on-line, o coletivo que se organiza com base em 

know-how para traduzir livros (e também, em outros casos, legendas de filmes e 

seriados de TV), o fã impaciente que justifica sua busca por episódios de uma série de 

TV na Internet com o “atraso” da emissora brasileira em exibí- los, a banda que brinca 

com o prejuízo que a pirataria causa à indústria fonográfica e o fã-clube que, pela 

facilidade de acesso à indústria, demanda mudanças já no início do processo de 

fabricação do produto cultural. 

 São casos- limite, porém não excepcionais. Representam pontos altos e 

marcantes da cultura pop “conectada”, apontando para mudanças menores mas não 

menos significativas que acontecem em todo o ambiente de publicidade e consumo 

cultural. Há um espectro de transformações que começam no maior acesso a 

possibilidades de compra (o comércio eletrônico), passa pela influência sobre os 

processos de produção (como os grupos de pressão que, pela facilidade de acesso ao 

produtor, demandam certas características no produto final) e sobre as vendas ou 

audiência (através da construção de valor a partir do jornalismo altamente especializado 

e das discussões em chats, blogs, fóruns e listas), até chegar ao prejuízo à cadeia de 

consumo prevista (com a pirataria e os acessórios à pirataria, como os coletivos de 

tradução/legendagem). 

 Apesar da grande atenção que é dada à pirataria nas indústrias fonográfica e 

cinematográfica – devido ao temor de grandes prejuízos financeiros –, há outras 

mudanças acontecendo na cadeia de consumo em função da Internet; menos 

perceptíveis, mas de igual impacto econômico. Produtos culturais ganham publicidade e 

adquirem ou perdem valor simbólico – bem como vendas/audiência – devido, em 

hipótese, a fatores como o seu encontro com uma comunidade virtual que seja um grupo 

de consumo adequado (considerando que a Internet reúne todo tipo de subcultura 

dedicada a estéticas específicas); sua penetração junto ao jornalismo cultural on-line 

(cujas vozes formadoras de opinião são muitas vezes de fãs); e a transparência/abertura 

do produtor para com os fãs (como os realizadores que aceitam demandas dos últimos), 

entre outros. Enquanto anteriormente o sistema de publicização dos produtos estava 

baseado nos investimentos de marketing, no gosto jornalístico e na troca social/não-

midiática de experiências e recomendações, a Internet potencializa novas formas de 

tomada de conhecimento e contato com os produtos através da abertura de espaços, das 
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facilidades de expressão pessoal e diálogo, entre outras. Softwares sociais como o 

Audioscrobbler (http://www.last.fm/), que colocam pessoas em contato de acordo com a 

coincidência de estilos musicais que ouvem no computador, abrem possibilidades de 

transformação do consumo cultural que não poderiam ser imaginadas com tamanha 

velocidade sem a Internet. 

 Esta cadeia de consumo também é, fundamentalmente, mais veloz. Do momento 

em que um produto cultural é anunciado até seu lançamento, a expectativa em torno do 

mesmo caminha rapidamente pela Internet e vai construindo seu valor. No caso de 

produtos culturais estrangeiros (considerando que o termo “importado” muda de figura 

em uma rede interconectada mundialmente), ocorrem outros fenômenos interessantes, 

como a “impaciência” do interessado fomentando uma posição pró-ativa, de busca 

pessoal do produto via pirataria e até mobilização para facilitar o acesso de outros 

(como nas iniciativas de tradução/legendagem) ou formando grupos de pressão para 

demandar a publicação/veiculação do produto no mercado nacional. 

 Desenha-se aqui, portanto, um novo quadro da cultura pop que afeta 

profundamente a estrutura econômica da indústria de entretenimento. Cria-se um novo 

ambiente de consumo em que o público está potencialmente mais informado sobre a 

cultura que consome, ganha acesso a produtos que anteriormente não lhe eram 

disponíveis e tem opções de consumo variadas. 

 No Brasil, a camada da população com condições de consumo cultural contínuo 

está contida na camada que tem acesso à Internet. Ao contrário de países desenvolvidos, 

onde o acesso a produtos culturais é mais disseminado, no Brasil há um público restrito 

que concentra poder de compra e tem acesso à rede. Portanto, estas considerações são 

determinantes para entender as transformações na cultura pop que acontecem no país 6. 

 Não se tem conhecimento de outras pesquisas sobre este tema. Há, sim, grande 

atenção científica recente (EBARE, on-line; ANTOUN e PECINI, 2004; MAIA, 2005; 

MORAIS, 2005) para o tema da pirataria, e suas implicações sócio-culturais-

econômicas, mas não para todo o sistema formado pelas inúmeras ferramentas 

disponíveis na Internet e o efeito que exercem sobre o consumo cultural. O assunto, 

porém, é premente para compreender as alt erações nos hábitos de consumo e inclusive, 

do outro lado, alterações na cadeia de desenvolvimento de produtos culturais pop. Por 

                                                 
6 Embora a pirataria no mercado informal, que é uma das maiores discussões sobre consumo cultural no 
Brasil hoje, não seja u m fenômeno necessariamente relacionado à Internet, ela se insere no contexto de 
transformações a partir das novas tecnologias de comunicação e informação do qual a Internet é parte e 
fomentadora. 
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estes motivos apresenta-se como tema desta proposta de projeto de tese dentro da linha 

de pesquisa em Mídias e Processos Socioculturais. 

 

 

4. Objetivos 

 

Geral: 

Determinar em que aspectos as potencialidades oferecidas pela Internet afetam a cadeia 

de publicidade e consumo de produtos culturais pop, e como estes aspectos são afetados. 

 

Específicos: 

- Investigar etnograficamente o comportamento de consumo dentro da cultura de fãs de 

produtos culturais pop, especificamente no que as ferramentas da Internet afetam este 

comportamento; 

- Desenhar o circuito de construção de valor de um ou alguns produtos culturais, desde 

o anúncio do mesmo até a disponibilização de seus resultados de venda/audiência, 

passando por discussões sobre o mesmo em comunidades virtuais e sua publicidade em 

veículos de divulgação on-line; 

- Realizar comparações dos hábitos de consumo atuais com os pré-Internet, utilizando 

pesquisas que tenham documentado os últimos (se disponíveis); 

- Determinar a relevância comparativa de esforços de marketing tradicional (publicidade 

paga) com o marketing que se dá a partir da comunicação não-oficial (ou seja, não 

financiada pelo produtor) e do “boca-a-boca” na Internet. 

 

 

5. Metodologia 

 

  A aproximação etnográfica do objeto se apresenta como um possível caminho 

adequado para o desenvolvimento do projeto, visto que a intenção é investigar hábitos 

de consumo individuais. Em se tratando do tema proposto, tem-se que a pesquisa pode 

se dar a partir de indivíduos que (1) sejam consumidores freqüentes de produtos 

culturais pop e (2) utilizem a Internet como ambiente de discussão/busca de 

informações sobre estes produtos. 

 A primeira etapa da pesquisa seria de refinamento destes critérios de seleção, 

tendo em vista considerações de faixa etária, renda, localização geográfica, grau de 
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utilização da Internet, nível de participação em comunidades e outros parâmetros. Além 

disso, hipóteses de trabalho mais refinadas também já estarão desenvolvidas para 

informar o processo de escolha. 

 Na segunda etapa, da escolha em si, buscar-se- ia tais indivíduos através 

principalmente de comunidades virtuais (e outras formas de expressão on-line não 

necessariamente relacionadas a comunidades, como blogs) que tenham a cultura pop 

como tema de discussão7. Como uma aproximação etnográfica, será necessário 

imiscuir-se no grupo de forma a encontrar os indivíduos que se encaixem nos 

parâmetros selecionados. 

 Por fim, para a terceira etapa será necessário o desenvolvimento de um 

instrumento de pesquisa que possibilite recolher as informações necessárias sobre 

hábitos de consumo para aplicação entre indivíduos selecionados. Considera-se 

necessário para esta etapa o desenvolvimento de uma metodologia de acompanhamento 

de longo prazo dos hábitos de consumo dos pesquisados – com um intervalo temporal 

especificado, acompanha-se o comportamento de consumo cultural pop do indivíduo e a 

relação deste com o ambiente da Internet (e com outros meios que possam informar seu 

consumo). 

 

 

6. Fundamentação Teórica 

 

6.1. Cultura pop 

 O que vem a ser “cultura pop”? Embora “pop” tenha surgido na língua inglesa 

como uma abreviação de “popular”, “cultura popular” e “cultura pop” não são termos 

vistos como sinônimos em muitos contextos (apesar de serem aceitos como tal em 

algumas fontes, como se verá a seguir). “Popular” seria a cultura pré-midiática e oposta 

à cultura “erudita”; seria a cultura que nasce e é cultivada entre as camadas baixas da 

população, relacionada a práticas e tradições de um espaço determinado. “Pop”, por sua 

vez, é a cultura de consumo de entretenimento de massa que se desenvolve após a II 

Guerra Mundial a partir dos EUA e espalha-se pelo mundo; tipicamente midiática, 

                                                 
7 Exemplos – fóruns: http://www.lostbrasil.com/portal.php (sobre a série de TV Lost), 
http://www.harrypotterofilme.com/ (sobre o personagem literário/cinematográfico Harry Potter), 
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=34617 (ligada ao website de jornalismo cultural pop 
Omelete); blogs: http://insanus.org/bigmuff/ (Bruno Galera, jornalista), http://www.radarpop.com.br/ 
(coletivo de jornalistas); listas de discussão: http://morsas.amedia.com.br/morsas.php (sobre histórias em 
quadrinhos), http://br.groups.yahoo.com/group/fu-list/ (sobre a banda Pato Fu). 
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tipicamente jovem e relacionada a um certo espírito rebelde/contestatório; que se 

alimenta de elementos da cultura popular e rejeita veementemente a cultura erudita. 

 

os estudos brasileiros e franceses observam uma distinção entre cultura popular 
(de feições folclóricas ou nativistas) e cultura pop (popular mediática) que nem 
sempre é acompanhada pelos estudos culturais de língua inglesa. Mas apesar de 
relevante, a distinção entre a cultura popular, aquela produzida e difundida de 
maneira independente dos grandes conglomerados multimidiáticos, e cultura 
pop, que englobaria a cultura mediática surgida no século XX, acarreta algumas 
dificuldades, tendo em vista que também é popular o ato de comentar, ouvir e 
valorar o universo pop. Mas vale ressaltar que a cultura pop também é 
relacionada em terras brasileiras aos fenômenos que colocam em destaque a 
comunicação gerada pelos conglomerados multimidiáticos no pós-guerra. 
Assim é possível se referir à Música Popular Brasileira como uma manifestação 
ligada tanto às composições urbanas que utilizam as raízes musicais brasileiras, 
como às manifestações musicais de feições estreitamente regionais. Mas, na 
hora de se referir ao rock, com feições locais, produzido no país, em geral se 
utiliza a referência pop rock (JANOTTI, on-line). 

 

 A enciclopédia on-line Wikipédia registra cultura popular e cultura pop como 

sinônimos em suas versões em inglês e português. O termo “pop” está ausente na versão 

em francês: 

 

Popular culture, or pop culture, is the vernacular (people's) culture that prevails 
in any given society. The content of popular culture is determined by everyday 
interactions, needs and desires, the cultural 'moments' that make up our 
everyday lives. It can include any number of practices such as knitting, cooking, 
chopping wood, storytelling, playing cards and throwing or kicking a ball. 8 
 
Cultura Popular ou Cultura Pop é a cultura vernacular - isto é, do povo - que 
existe numa sociedade moderna. O conteúdo da cultura popular é determinado 
em grande parte pelas indústrias que disseminam o material cultural, como por 
exemplo as indústrias do cinema, televisão e editoriais, bem como os media de 
notícias. No entanto, a cultura popular não pode ser descrita como o produto 
conjunto dessas indústrias; pelo contrário, é o resultado de uma interacção 
contínua entre aquelas e as pessoas pertencentes à sociedade que consome os 
seus produtos.9 
 
La culture populaire est la culture pour le peuple, par opposition à une culture 
élitiste qui ne toucherait qu'une partie aisée et instruite de la population. 10 

 

 Nos três idiomas, porém, a enciclopédia registra separadamente os termos 

“música popular”11 e “música pop”12. O pop, afinal, surgiu como estilo na música norte-

                                                 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_culture (acesso em 10/11/2005). 
9 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pop (acesso em 10/11/2005). 
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_populaire (acesso em 10/11/2005). 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_music, 
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_Popular&action=edit, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_populaire (acesso em 10/11/2005). 
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americana da década de 1950 – era sinônimo de rock ‘n roll – e ainda hoje entende-se 

“música pop” como o estilo pasteurizado, no topo das paradas de sucesso, ouvido pela 

maioria, com algum mínimo elemento de parentesco com o rock ‘n roll. Lojas de discos 

como Submarino13 e Americanas14, por exemplo, têm o gênero “Pop” (que identificam 

como sendo Sheryl Crow, Robbie Williams, Jota Quest, O Rappa, Skank) separado de 

“Rock” (que identificam como sendo Rolling Stones, Coldplay, Matanza, Barão 

Vermelho, Arnaldo Antunes), denotando alguma sedimentação da diferença de estilos. 

Há propostas, porém, de que “pop” seja não um estilo, mas “a situação do artista em 

relação aos seus ouvintes”15; ou seja, é “pop” o que está sendo ouvido pelo maior 

número de pessoas, seja rock, MPB, rap, jazz ou outro estilo musical bem determinado. 

 O que é pop? Para os fins desta proposta, antes de um esforço de conceituação 

mais refinado (a ser buscado no âmbito de desenvolvimento da tese), produtos culturais 

pop (músicas, filmes, livros, revistas em quadrinhos, jogos de videogame) são 

manifestações artísticas de massa que têm identificação com um público-alvo jovem, 

decididamente influenciados pela estética da cultura hegemônica global (atualmente a 

norte-americana) e que se encaixam em centenas de subgêneros que não pertencem à 

cultura popular (tradicional ou folclórica) nem à erudita (“arte séria”). É o que faz parte 

da cultura de consumo artístico jovem. 

 Voltando a atenção para o outro lado do termo, é importante considerar a 

acepção de “cultura” que se vê em “cultura pop”. É geralmente a noção desta como uma 

referência apenas às práticas artísticas e de entretenimento, ou, como aponta Eagleton 

(2001: 32), cultura como algo que apenas 

 

puede abarcar la actividad intelectual em general (la ciencia, la filosofia, la 
sabiduría y cosas así) o quedar reducida a empresas presuntamente más 
“imaginativas” como la música, la pintura y la literatura. La gente “cultivada” 
es gente que tiene cultura en este sentido más específico. 

 

 Para os fins deste trabalho, é necessário aplicar uma idéia mais ampla de cultura 

– como a proposta de Thompson (1995: 166) de “formas simbólicas em contextos 

estruturados” – para entender a cultura pop como algo que abarca não apenas os 

produtos culturais pop, mas também a rede de consumidores, divulgação jornalística, 

divulgação publicitária e opções de concretização do consumo que existe em torno 

                                                                                                                                               
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_music, http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_Pop, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_musique (acesso em 10/11/2005). 
13 http://www.submarino.com.br/cds.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=2 (acesso em 10/11/2005). 
14 http://musica.americanas.com.br/cgi-bin/WebObjects/CDStore.woa/wa/homecd?i=1 (acesso em 
10/11/2005). 
15 http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_Pop (acesso em 10/11/2005). 
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deles. A cultura pop não é só o último best-seller, mas suas resenhas, as entrevistas com 

o autor, sua campanha publicitária, a pilha em destaque na livraria, a discussão que gera 

entre os leitores, o contato destes com a editora para saber sobre o próximo livro do 

autor e a expectativa em torno deste próximo lançamento, bem como a expectativa que 

houve em torno do primeiro livro. Revistas, críticos, fãs e lojas fazem parte do universo 

que circunda os produtos culturais pop – este universo é a própria cultura pop. 

 Por fim, após o esforço de distinção entre popular e pop, é relevante apontar a 

semelhança fundamental entre as duas “culturas”:  

 

Popular culture offers us imagined community or, perhaps more accurately, a 
shared (historical) imaginary. Popular cultural texts help us to know who we 
are, and include us in communities of like-minded viewers and readers. 
(HERMES, 2005: 1) 

 

 Hermes é adepto da não-distinção entre cultura pop e cultura popular. Mesmo se 

fizesse esta distinção, sua visão da cultura popular também seria válida para a pop: sua 

propriedade mais importante é a de conexão, de partilha de experiências e sentimentos, 

de ficções em comum. É o que faz dela, afinal, uma cultura: não apenas o prazer 

estético individual com um produto, mas sim o compartilhamento das sensações trazidas 

por este produto com um universo de relações pessoais. É esta característica que poderá 

ajudar a explicar, a seguir, a relevância da cultura pop na cultura da Interne t. 

 

6.2. Internet, cibercultura e comunidades virtuais 

 

A Galáxia da Internet é um novo ambiente de comunicação. Como a 
comunicação é a essência da atividade humana, todos os domínios da vida 
social estão sendo modificados pelos usos disseminados da Internet. 
(CASTELLS, 2003: 225) 

 

 O deslumbre com a Internet é uma constante da vida social desde o início da 

década de 1990. A rede e suas ferramentas realmente exerceram e estão exercendo 

impacto transformador sobre diversas áreas da experiência humana, como o comércio, 

os relacionamentos pessoais, os sistemas de governo, a pesquisa científica e outros. Mas 

o mundo acadêmico busca refrear este deslumbre (VAZ, 2004), especialmente no que se 

refere às potencialidades democratizantes – vistos, por exemplo, em LÉVY (2002), em 

ANTOUN (2001) e no próprio CASTELLS (2003) – que o ambiente interconectado 

traria para as práticas de governança global. Mesmo assim, é inelutável assentir que a 
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Internet trouxe mudanças para a vida de todos os habitantes do planeta, mesmo os que 

nunca tiveram acesso a ela16, a partir de todos os sistemas que os afetam. 

 A área de interação social, e as transformações nesta potencializadas pela 

Internet, é a que mais atrai interesse acadêmico. E, segundo os autores da área, é 

propriamente o que mais atrai os usuários da rede. Recuero (2002: 17) expõe de forma 

simples que  

 

pessoas buscam a conexão umas com as outras. Nada mais natural, ao descobrir 
que a Internet possibilitava essas conexões, do que buscá-las através do novo 
meio. A criação de comunidades virtuais não foi o primeiro uso para o qual a 
Internet foi desenvolvida. Elas foram resultado de novos usos do meio pelas 
pessoas, da humanização da tecnologia. 

 

 Lemos (2002: 92) afirma que “no ciberespaço, a maior parte do uso deve-se a 

atividades socializantes como chats, grupos de discussão, listas, MUDs, ICQ, entre 

outros”.  Tal afirmação é base para todo o desenvolver teórico do autor, baseado na obra 

de Michael Maffesoli (2000), sobre o retorno ao comunitarismo e o declínio do 

individualismo – a cibercultura estaria acompanhando ou predispondo esta 

transformação no ritmo das relações sociais; a tecnologia estaria criando mais interação 

social. A socialidade (noção que Maffesoli herda de Simmel) contemporânea, baseada 

no tribalismo, no presenteísmo, no vitalismo, na ética da estética e no formismo, 

ajudaria a explicar a predisposição associativa e socializante no ciberespaço, criando a 

chamada “cibersocialidade” (LEMOS, 2002: 87). 

 Socialidade opõe-se a sociabilidade (LEMOS, 1999: 11): esta última 

corresponde à engrenagem social organizada formalmente, aos atos entre indivíduos 

tidos como aceitáveis, acordados (tacitamente ou não) e com fim claro; por contrário, a 

socialidade é a parcela instintiva, não institucionalizada, sem fim aparente, o agir 

socialmente apenas pelo social. 

 

A “socialidade” marcaria (“daria o tom”) os agrupamentos urbanos 
contemporâneos, colocando ênfase na “tragédia do presente”17, um instante 
vivido além de projeções futuristas ou morais, nas relações banais do cotidiano, 
nos momentos não institucionais, racionais ou finalistas da vida de todo dia. 
Isso a diferencia da sociabilidade que se caracteriza por relações 
institucionalizadas e formais de uma determinada sociedade. 

 
                                                 
16 Segundo estatísticas em http://www.internetworldstats.com/stats.htm (acesso em 04/11/2005), 
aproximadamente 15% da população mundial utiliza a Internet. 
17 A “tragédia do presente” é o esquema de desenvolvimento cultural proposto por Simmel: segundo o 
pensador alemão, vivemos cercados por formas que definem o que são as relações sociais, mas estamos 
constantemente tentando ultrapassar estas formas e expandir a cultura. A existência (“ex-istir”) social 
seria este conflito, ou tragédia, permanente. 
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 A sociabilidade, para Maffesoli, seria tipicamente moderna – a pulsão iluminista 

pelo controle das sensações, pelo racional, pela crença no progresso. A socialidade 

desponta na sociedade contemporânea, com seu “imaginário dionisíaco (sensual, 

estético, tribal)” e fomentaria o que Lemos passa a tratar como ciber-socialidade: 

 

Ao invés de inibir as situações lúdicas, comunitárias e imaginárias da vida 
social, as novas tecnologias vão agir como vetores dessas situações. A forma 
técnica é obrigada a negociar com o social. Podemos falar numa espécie de 
transformação da apropriação técnica do social, típica da modernidade, para 
uma apropriação social da técnica. (LEMOS, 1999: 13) 

 

 A força da cultura pop nos ambientes on-line seria parte desta ciber-socialidade. 

Em um primeiro sentido, o consumo cultural contemporâneo, em particular o pop, está 

visivelmente desvinculado dos ideais modernos: a estética cinematográfica, musical, 

literária, televisiva e de outros produtos culturais pop indubitavelmente está relacionada 

às pulsões de prazer, instinto, banalidades, sem fim determinado nem uma moral a 

cerceá- los. A cultura pop faz parte da socialidade. No segundo sentido, visto a 

propriedade de conexão e compartilhamento de sensações da cultura pop e a busca por 

interação social na rede, produtos culturais seriam poderosos elementos de ligação entre 

indivíduos. Derrubados limites geográficos, a sensibilidade cultural em comum é um 

dos fatores mais importantes que levará à criação de comunidades virtuais – pessoas 

unidas em torno do gosto comum. 

 Levando em conta ainda a coincidência entre a disseminação do uso da Internet 

entre a população jovem e o fato da cultura pop ser uma cultura jovem, e também que 

tanto o pop quanto a Internet são elementos de quebra de barreiras geográficas (ou seja, 

de conexão entre indivíduos virtualmente com o máximo de distância geográfica entre 

si; globalizados), tem-se novamente elementos para identificar o pop como poderosos 

elementos de conexão, e de ciber-socialidade, entre usuários da rede. 

 

6.3. O modelo tático de consumo 

 As novas dinâmicas de consumo de cultura pop vistas na Internet podem ser 

esquematizadas a partir do modelo de estratégias e táticas de Michel de Certeau (1994). 

O pensador francês destaca em sua teoria os usos que as pessoas fazem das coisas 

contrariando seu sentido pré-estabelecido. Em uma sociedade de consumo, isto equivale 

às astúcias que os indivíduos põem em prática cotidianamente para burlar (não 

necessariamente de forma consciente) o sentido predisposto de interpretação, de regra, 
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de uso “correto”, inventando (esta é a “invenção do cotidiano”) suas próprias formas de 

fazer uso dos produtos. 

 Tática é justamente fazer uso do espaço de poder e autonomia deixado pelo 

produtor para usar o produto da forma que se bem entende. Em contraponto, estratégia é 

o plano construído a partir de um lugar de poder, que tenta determinar usos e sentidos 

do produto. A tática (do “fraco”) é uma resposta à estratégia (do “forte”). É a astúcia 

popular resistindo à imposição das regras – encontrando, nestas, buracos, frestas por 

onde se pode construir de forma autônoma o uso pessoal. 

 A proposta de Certeau remete diretamente ao universo da pirataria que se vê 

dentro e fora da Internet contemporaneamente. Mas o modelo tático esquematiza outras 

novas relações de consumo cultural pop na rede, antes de chegar no exemplo óbvio da 

pirataria. A profusão de informações, as possibilidades de discussão dentro das 

comunidades e as potencialidades de contato com o produtor cultural já fazem parte da 

tática do consumidor, na medida em que informam suas opções de consumo. Contra a 

estratégia de marketing cuidadosamente arquitetada, contra a estratégia de 

desenvolvimento estético/construção de apelo do produto, o consumidor taticamente se 

utiliza da rede para buscar comentários de seus jornalistas-críticos prediletos, de seus 

companheiros de comunidade (em um número potencialmente maior que os que teria 

off-line). Há astúcia nesta subversão do mecanismo tradicional de publicidade do 

produto. 

 Deixando a pirataria entrar na equação, a astúcia tática fica ainda mais clara. A 

pirataria, especificamente os sistemas de trocas de arquivos peer-to-peer, contraria o 

mecanismo econômico que foi motivo de fabricação do produto. Fazendo uso de uma 

panóplia de tecnologias, cada vez mais diversificada e cada vez mais acessível (muitas 

vezes resultado já de outra astúcia: a do trabalho coletivo de hackers para burlar 

softwares ou construir novos softwares), o consumidor consome sem obedecer ao 

esquema econômico ou utiliza o recurso para fazer um pré-julgamento das suas opções 

de compra (faço o download de algumas músicas do CD antes de julgar que seria 

interessante tê- lo, seja pelo gosto de comprar o produto formatado como planejado, seja 

por algum sentido de apreço ao trabalho do músico ou por outro motivo). 

 Sendo o modelo tático um modelo teórico criado sem ter em vista as 

potencialidades da Internet, e vista sua possível aplicação para explicar as dinâmicas de 

consumo na rede, percebe-se uma dúvida: estas “novas” dinâmicas não seriam as 

mesmas que existiam anteriormente à Internet, apenas adaptadas a um novo contexto 

histórico? É possível pensar que sim, mas pode-se arriscar dizer que as dinâmicas de 
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consumo na Internet constituem uma transformação radical nos processos econômicos 

da cultura pop, ao qual os produtores ainda estão buscando adaptar-se (sem muito 

sucesso). Quando se vê um exemplo como o do fã-clube que demandou alterações em 

DVDs da série Perdidos no Espaço insistentemente através de formas de comunicação 

via Internet e conseguiu o que desejava, ou os coletivos que trabalham fervorosamente 

em um esquema de mero prestígio (não-econômico) para traduzir o último livro de 

Harry Potter (ambos exemplos vistos anteriormente), parece que o espaço de poder 

tático do consumidor expandiu-se até um ponto sem precedentes. É este novo potencial 

que precisa ser explorado. 
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