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Breve biografia dos 
autores estudados
Yochai Benkler é professor da escola de direito na Universidade de Harvard e co-diretor 
do Centro Berkman para Internet e Sociedade – organização sem fins lucrativos, ligada à 
Harvard, cuja missão é explorar e entender o cyberespaço, sua dinâmica de desenvolvimento, 
normas, padrões, e suas relações com as leis e sanções. Antes de lecionar na Escola de Direito 
de Harvard, ele foi professor em Yale. Dentre suas obras se destacam o artigo “Coase’s 
Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm.”, publicado em 2002 e a obra “The Wealth 
of Networks”, publicada em 2006, ainda sem tradução para o português. 

Manuel Castells é sociólogo e autor da trilogia A era da informação: economia, sociedade e 
cultura, traduzida para 23 línguas. Depois de ter lecionado, por 24 anos, na Universidade da 
Califórnia, em Berkeley, desde 2001, ele dirige o departamento de pesquisa da Universidade 
Aberta da Catalunha. Seu estudo mais recente chama-se Projeto Internet Catalúnia. 
Durante seis anos, por meio de 15 mil entrevistas pessoais e 40 mil via internet, Manuel 
Castells analisou as mudanças que a internet produziu na cultura e na organização social. O 
pesquisador acaba de publicar, com Marina Subirats, a obra Mulheres e homens: um amor 
possível?, onde aborda o impacto da web.

O norte-americano Douglas Rushkoff é escritor, professor e documentarista, tendo seus 
trabalhos de maior destaque voltados à cultura popular e às novas tecnologias de mídia. 
Partidário do movimento cyberpunk e considerado um ciberguru, Rushkoff e é autor de 
vários best-sellers, tais como Media Vírus, Coercion, Nothing Scared, Cyberia e Playing 
The Future. Munido de uma visão otimista e entusiástica das tecnologias, desvenda os 
efeitos sociais delas decorrentes sobre as ações humanas, abordando, para isso, temas como 
jogos, filmes, músicas e séries de TV.
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Lawrence Lessig é um escritor norte-americano, professor na faculdade de direito de 
Stanford e um dos fundadores do Creative Commons  e um dos maiores defensores da 
Internet livre, do direito à distribuição de bens culturais, à produção de trabalhos derivados 
(criminalizadas pelas leis atuais), e do fair use.  Lessig defende que a cultura seria mais rica 
se as leis que regulam os direitos autorais fossem mais flexíveis. 

Henry Jenkins é Co-Diretor do Programa de Estudos Comparativos da Mídia do MIT e 
Professor Peter de Florez de Humanidades.  Ele é o autor e/ou editor de doze livros sobre 
diversos aspectos da mídia e cultura popular, incluindo Convergence Culture: Where Old 
and New Media Collide (“Cultura de Convergência: Onde a Velha e a Nova Mídia se 
Chocam”), Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture (“Fãs, Bloggers e 
Gamers: Explorando a Cultura Participativa”), The Wow Climax: Tracing the Emotional 
Impact of Popular Culture (“O Clímax do “Uau”: Acompanhando o Impacto Emocional 
da Cultura Popular”), dentre outros.

 



Sumário
07   |  Uma visão sobre os Olhares da Rede

09   |  Benkler: as redes e a nova “mão invisível”
O papel da tecnologia  •  As mudanças na economia  •  A questão da esfera pública  •  
Diferenças fundamentais  •  Capacidade de reação da esfera pública interconectada  •  
Críticas ao afeito democratizante da Internet

23  |  Douglas Rushkoff: nos meandros do caos
A pós-modernidade e o caos  •   Screenagers  •  Rushkoff vs McLuhan   

37  |  Lessig: a regulamentação da cultura
A regulação das múltiplas possibilidades  •   Eldred  •  Uso-justo  •   Precaução  Regulamentação: 
quatro tipos de coerção  •   Empresas de entretenimento: os “legais” de hoje são os piratas de 
ontem  •  Creative Commons e a luta por uma cultura livre  •   Futuro sombrio ou liberdade 
de dádiva?

49  |  Castells: a era do informacionalismo
Do capitalismo ao informacionalismo  •   Da informação de massa ao surgimento de 
redes interativas  •   O espaço de fluxos e o tempo intemporal da sociedade em rede  •  
Considerações finais: a sociedade em rede

61  |  Jenkins: a cultura da participação
A lógica cultural da convergência de Mídia  •  O conceito de Affective Economics  •   
O conceito de Transmedia Storytelling  •  Cultura participativa  



Olhares da Rede



Olhares da Rede

Uma visão sobre os
olhares da rede
 

 Este livro traz o debate sobre as idéias de cinco autores que pensam o universo das 
redes digitais. Surgiu das rodadas de leitura crítica que realizamos na Cásper Líbero como 
uma das atividades do Grupo de Pesquisa de Comunicação, Tecnologia e Cultura de Rede. 
Yochai Benkler, Manuel Castells, Henry Jenkins, Lawrence Lessig e Douglas Rushkoff são 
utilizados em nossas reflexões sobre a cibercultura e formam um grupo de pensadores cujas 
idéias inspiram algumas de nossas investigações, de mestrado e de iniciação científica. 
 Queremos com esta coletânea realçar alguns elementos centrais lançados pelos 
cinco pensadores que possam contribuir para construir referenciais teóricos críticos sobre 
os fenômenos comunicacionais contemporâneos que emergem no interior dessas redes. 
Nossa pretensão é mostrar um pouco da riqueza conceitual que emana de obras como 
Cyberia, Wealth of Networks, The Rise of the Network Society, Code and Other Laws of 
Cyberspace, Convergence Culture, entre outras criações dos autores aqui destacados. 
 A descontinuidade, auto-semelhança, aleatoriedade e a noção de caos presentes nos 
trabalhos de Rushkoff podem apoiar nossas incursões nas redes em busca da compreensão 
de fenômenos da auto-organização, das práticas colaborativas e de compartilhamento 
que avançam em sistemas dinâmicos que vão além dos jargões, tais como web 2.0, 3.0, 
ultrapassando as narrativas lineares que desconsideram o potencial revolucionário das 
redes.
 Assim, está presente nesta coletânea também a idéia de uma revolução infor-
macional que conduz nossa sociedade para o enredamento das práticas comunicativas 
e organizacionais, apontada por Castells. O destaque da primazia das redes e de suas 
características de interatividade, multidirecionalidade e flexibilidade, bem distintas das pre-
sentes nas mídias de massa tradicionais, vem acompanhado da hipótese que ela bene fi cia os 
grupos sociais e indivíduos que moldam a tecnologia para adaptá-la às suas necessidades.  
 Quando nos deparamos com os relatos e com a análise de Henry Jenkins sobre as 
novas práticas recombinantes nas redes, percebemos o processo criativo e recriativo que 
cons tituem uma cultura da convergência. Podemos notar que no mundo das redes, os fãs se 
tor naram um dos segmentos mais ativos da cultura digital, superando a tradicional postura 
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de passividade diante dos grandes intermediários da cultura e gerando reações dramáticas 
na velha Indústria Cultural. 
 Como bem tem demonstrado Yochai Benkler, a rede é a grande fonte de riqueza de 
um ecossitema comunicativo baseado nos fluxos digitais. Nela, o autor percebe a existência 
de uma produção que não segue os sinais do mercado ou o comando das hierarquias das 
firmas. Uma nova mão invisível conduz milhares de voluntários a participar de uma série de 
criações coletivas baseadas no compartilhamento de conhecimento e bens culturais. Estas 
ações comunicativas que exloram as qualidades das redes indicam as enormes possibilidades 
da esfera pública interconectada, muito mais dinâmica e democrática do que a esfera 
controlada pelos mass media.
 Desse modo, a antiga e importante discussão sobre o controle não pode pres cindir 
da análise sobre como ele ocorre ou deixa de ocorrer no ciberespaço, o cenário dos fluxos no 
interior das redes informacionais. Por esse motivo, nossa coletânea trou xe as reflexões sobre 
Lessig e o papel dos códigos e das arquiteturas de informação para a liberdade comunicativa 
e para o incentivo ou bloqueio da criatividade. 
 Enfim, temos aqui apontamentos, fragmentos e críticas de um mundo midiatizado 
e conectado em redes informacionais que dependem crescentemente da metalinguagem 
digital em seu cotidiano. Esta coletânea traz análises da perspectiva de pensadores que podem 
apoiar as nossas tentativas de estudar e pesquisar um mundo pós-industrial conectado. Essa 
é a tentativa desses investigadores do Grupo de Pesquisa de Comunicação, Tecnologia e 
Cultura de Rede da Faculdade Cásper Líbero.

Sérgio Amadeu da Silveira
Prof. Titular do Mestrado da Faculdade Cásper Líbero. 
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Benkler: as redes e a nova 
“mão invisível”
Cláudia Castelo Branco1

Em 2003, Rory Cejas, um bombeiro/paramédico de Miami, escalou seu irmão, sua 
esposa e um amigo para gravar um fanfiction, baseado no filme Star Wars – um dos maiores 
sucessos de Hollywood.  Com uma câmera na mão, uma idéia na cabeça e um software de 
edição de imagens no computador, Cejas produziu e dirigiu um curta baseado na Saga Jedi. 
O filme não é uma paródia e nem ambiciona ser uma  crítica social. Trata-se apenas de 
uma tentativa de fazer um filme do gênero Star Wars, com o mesmo tipo de personagens e 
narrativas.

No mundo pré-digital seria praticamente impossível produzir e distribuir um fanfic. 
Os elevados custos de produção nas atividades eram tais, que a simples vontade de se fazer 
algo raramente era condição suficiente para habilitar alguém a fazê-lo. Somente nos últimos 
15 anos, habilitados pelas tecnologias digitais, uma série de adaptações econômicas, sociais 
e culturais tornaram possível uma transformação na forma como construímos e ocupamos 
o ambiente informacional. 

Rory, por exemplo, não precisou de ajuda do governo para viabilizar sua idéia. Ele 
não precisou acatar com nenhuma regra de acesso à estúdios de gravação. É claro que 
a produção não vai ser um blockbuster. Aqueles que o assistirem provavelmente não irão 
apreciá-lo como apreciam qualquer um dos filmes de George Lucas. Acontece que esta 
também não é a questão! Quando alguém faz um filme deste tipo, está, na verdade, mudando 
de posição – ao invés de ficar sentado em frente a uma tela já pintada, passa a ser alguém 
que pinta também sua própria tela. O que vale observar, nesse novo conjunto de opções 
plausíveis, é que é possível fazer algo parecido com as próprias mãos, ao invés de somente 
assistir passivamente, no cinema ou em frente à televisão, as imagens criadas pela indústria 
do cinema.

O fanfiction produzido por Rory, embora não seja dos mais extremos, é um exemplo 
da transição pela qual o processo de produção na sociedade contemporânea passa: de uma 
sociedade industrial para uma sociedade cada vez mais amparada no digital, seja na Internet, 
1  Cláudia Castelo Branco é jornalista e mestranda na Faculdade Cásper Líbero, onde pesquisa a produção 
colaborativa entre pares.Seu foco está nos mecanismos de controle de produção e distribuição de conteúdo 
no meio digital.
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nas comunicações eletronicamente mediadas, no wireless e nos telefones móveis. Nesse 
admirável mundo novo, que agrega preferências e comportamentos de milhões de pessoas, 
indivíduos são mais livres e independentes do Estado e das corporações hierarquizadas que 
definiram o período industrial. 

Um dos principais referenciais desse pensamento é The Wealth of Networks: How Social 
Production Transforms Markets and Freedom (2006), traduzido livremente para “A riqueza 
das redes – Como a produção social transforma os Mercados e a Liberdade”, de Yochai 
Benkler, professor da Escola de Direito de Harvard. O título remete propositalmente ao 
clássico (publicado originalmente em 1776) A Riqueza das Nações (2007), de Adam Smith, 
pai da economia moderna e um dos principais teóricos do liberalismo econômico. 

Benkler indica um novo formato, baseado na autonomia dos signos sociais, para a 
célebre metáfora da “mão invisível2”, introduzida por Smith para explicar a auto-regulação 
do capitalismo através da liberdade de competição e da lei da oferta e da procura.  Smith 
parte de uma teoria da natureza humana, na qual os homens voltados para seus próprios 
interesses são conduzidos por uma “mão invisível” e, sem saber e sem pretender isto, 
realizam o interesse da sociedade. Estes mesmos homens, que agem segundo sua liberdade 
e pensam exclusivamente no próprio lucro, é que são, involuntariamente, os motores do 
desenvolvimento social. O resultado dessa luta egoísta é que permite que “a mão invisível” 
regule a economia.

A nova “mão invisível” do sistema emergente, como provoca o titulo de The Wealth of 
Networks, já não é regida pelo homem egoísta, mas pelas redes. Estas foram fundamentais 
para a emergência de um novo estágio da economia, identificado por Benkler (2006)  como 
“economia da informação em rede”. Sua principal característica é que a ação individual 
descentralizada tem um papel muito maior do que tinha, ou poderia ter, na economia 
industrial.

Duas mudanças paralelas permitiram a emergência do novo sistema. A primeira diz 
respeito à digitalização da produção simbólica da humanidade. Benkler (2006) basicamente 
percebe que as redes informacionais por onde transitam bens simbólicos, revalorizam as 
formas do saber que não são substituíveis, que não são formalizáveis. O conhecimento se 
torna, portanto, a principal força produtiva de uma economia cada vez mais baseada em 
bens imateriais, ou seja,  na produção de informação (serviços financeiros, contabilidade, 
software, ciência), cultura (filmes, música) e manipulação de símbolos. Uma economia 
baseada no imaterial é uma economia das comunicações e é nesse terreno fundamentalmente 
comunicacional que o autor articula o potencial das redes para a formação de uma sociedade 

2  A mão invisível foi um termo introduzido por Adam Smith para descrever como numa economia de merca-
do, apesar da não-intervenção do Estado, a interação dos indivíduos parece resultar numa determinada ordem, 
como se houvesse uma “mão invisível” que os orientasse.
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livre e produtiva sob novas condições tecnológicas e econômicas.  
A segunda é a mudança para um ambiente de comunicação construído sobre 

processadores baratos com altas capacidades computacionais, interconectados a uma rede 
- fenômeno que nós associamos à Internet. Isso significa que sempre que alguém, em 
qualquer lugar, dentre os milhões de seres humanos conectados, deseje fazer alguma coisa 
que requeira criatividade humana, um computador e uma conexão de rede, poderá fazê-lo 
sozinho, ou em cooperação com outros. Este capital físico tem características bem diferentes 
do carvão e do trabalho manual que caracterizaram a economia industrial e estruturaram a 
base de nossos pensamentos sobre a produção econômica no século passado. É essa segunda 
mudança, observa o autor, que permite um papel crescente na produção descentralizada e 
fora do sistema de mercado nos setores de informação e cultura. A comunicação a baixo 
custo e os processadores baratos, que formam parte integral da produção de informação, 
criaram condições para colaborações sustentáveis e compartilhamento de recursos baseados 
nos commons, e não nos arranjos institucionais baseados na propriedade.

Commons “são um tipo particular de arranjo institucional onde ninguém tem o 
controle exclusivo do uso e da disposição de qualquer recurso particular” (Benkler, 2007: 
12). Eles permitem uma mudança radical na produção e distribuição de informação e 
encontram nas tecnologias digitais o espaço ideal para comunicar, sociabilizar e organizar 
muitos dos valores já estabelecidos em nossa sociedade. O que os commons tornam possível 
é um ambiente em que indivíduos e grupos são capazes de produzir por conta própria, como 
no exemplo do fanfiction baseado em Star Wars.

Para Benkler (2007), um ambiente repleto de commons é essencial para novas criações. 
Ele observa que o inegável sucesso do eficiente sistema operacional GNU/Linux3 comprova 
que a maior criatividade possível dos homens é atingida quando, livres da obrigação de 
tirar proveito e da disputa com a concorrência, eles podem desenvolver seu saber e suas 
capacidade de modo livre e cooperativo. 

O software livre é um exemplo proeminente de um fenômeno muito maior, baseado 
num conjunto de novas formas cooperativas de produção de informação, conhecimento e 
cultura em oposição aos mecanismos habituais de propriedade, hierarquia e mercado. A esse 
novo modelo de produção, Benkler (2002) dá o nome de commons based peer production4, 
expressão utilizada pelo autor no texto Coase’s Penguin, or Linux and the Nature of the Firm5.

3  Linux ou GNU/Linux completo é uma coleção de software livre (e por vezes não-livres) criados por 
indivíduos, grupos e organizações de todo o mundo, incluindo o núcleo Linux 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_distribui%C3%A7%C3%B5es_de_Linux
4  Traduzido livremente como “produção entre pares baseada num terreno comum” ou “produção comparti-
lhada por uma comunidade
5  Disponível em: http://www.benkler.org/CoasesPenguin.html
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O software livre, o Youtube,o Slashdot, o Digg, o Creative Commons, as comunidades 
open source e a Wikipedia, cujo slogan é “a enciclopédia livre”, são exemplos de peer production. 
Neles, qualquer um pode contribuir e um sistema de controle distribuído entre os próprios 
pares modera a relevância e a qualidade do conteúdo. No caso do software livre, “todos 
podem ter acesso à estrutura interna dos programas e modificá-los como bem entenderem, 
desde que sejam respeitadas as condições do contrato social da respectiva comunidade”. 
(Simon;Vieira Said, 2007:22).

O papel da tecnologia
Na análise de Benkler, onde estaria a motivação para a produção colaborativa em 

uma lógica não-mercantil? Primeiro: há fatores psicológicos e sociais, que levam à produção 
de bens comuns, acima da lógica da remuneração ou da propriedade. Segundo: existem 
elementos de construção de atenção e reconhecimento que não se reduzem ao dinheiro. 

Perguntas do tipo “por que cinqüenta mil voluntários podem ser co-autores da 
Wikipedia e depois entregar a obra de graça e por que 4.5 milhões de voluntários contribuem 
com o que sobra do ciclo de computação de seus computadores para criar o mais poderoso 
supercomputador da Terra?” devem, então, ser reformuladas. São questões que merecem ser 
revistas, pois trazem um importante debate sobre as perspectivas e as conseqüências que a 
produção social, viabilizada pelas redes digitais, possibilita para a formação do que Benkler 
(2006) define como “esfera pública interconectada”.

É preciso colocar que o professor norte-americano atribui um papel muito relevante 
para a tecnologia. Esses projetos, pontua, não teriam sido viabilizados sem o advento da 
Internet como meio de comunicação. Não que a tecnologia tenha criado o processo de 
colaboração, mas face aos atuais objetos técnicos, o papel econômico de tais atividades mudou. 
Ele expõe, de maneira contundente, e com diversos exemplos, que o uso de tecnologias 
semelhantes provoca efeitos diferentes conforme sua adoção. 

A navegação oceânica, por exemplo, teve resultados diferentes quando introduzida 
em Estados cujas ambições territoriais imperiais foram eficientemente contrariadas por 
fortes vizinhos – como Espanha e Portugal – do que em nações que estavam focadas em 
construir um vasto império continental, como a China. A impressão em papel teve efeitos 
distintos na alfabetização em países onde a religião encorajava a leitura individual de 
livros sagrados – como a Prússia, Escócia, Inglaterra e Nova Inglaterra – do que onde a 
religião desencorajava a interação individual e não intermediada com textos, como França 
e Espanha. 
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Nem determinista nem totalmente maleável, a tecnologia estabelece 
alguns parâmetros de ação social. Ela pode tornar algumas ações, relações, 
organizações e instituições mais fáceis de serem realizadas, e outras mais 
difíceis. Em um ambiente desafiador – sejam os desafios naturais ou 
humanos – ela pode fazer alguns comportamentos se tornarem obsoletos 
ao aumentar a eficácia de estratégias que competem diretamente com 
estes. No entanto, dentro do terreno do que é viável – usos não se tornam 
impossíveis pela adoção ou rejeição de uma tecnologia – diferentes padrões 
de adoção e uso podem resultar em relações sociais muito diferentes que 
emergem ao redor da tecnologia (Benkler, 2006:17).

As mudanças na economia
Na economia da informação em rede, produzir e distribuir informações a distância 

está ao alcance de muitos. Essa redução dos custos foi, sem dúvida, fundamental para uma 
mudança social de larga escala. Benkler (2006) propõe três observações importantes:

 1°) Estratégias não-proprietárias sempre foram importantes, mesmo quando a economia da 
informação pesou a favor dos modelos industriais. Na medida em que essa barreira material 
que, em última instância, conduziu grande parte da produção da informação é removida, as 
motivações básicas não-proprietárias e fora do sistema de mercado devem se tornar ainda 
mais importantes para o sistema de produção de informação. 
2°) O fato dessas ações estarem disponíveis a todos que estejam ligados à rede, em qualquer 
lugar, levou ao surgimento de efeitos coordenados, no qual o efeito agregado da ação 
individual produz o efeito coordenado de um novo e rico ambiente informacional.
3°) Terceiro, e provavelmente o mais radical, novo, e difícil para muitos perceberem, está 
no surgimento de esforços entre pares em grande escala na produção de informação, 
conhecimento e cultura. A expansão desse modelo pode ser percebida não apenas nas 
plataformas centrais de software, mas dentro de todos os campos de produção de informação, 
incluindo enciclopédias, notícias e comentários.

Em grande parte, a discussão sobre a produção de conteúdo, seja sozinho ou entre 
pares, está diretamente relacionada à facilidade com que se produz, se reproduz e se transmite 
informação pelas redes de telecomunicações existentes, em meio a um movimento acelerado 
de convergência das mídias. Dia após dia, novas formas de interação se desenvolvem, e o 
fato é que o ser humano altera a forma como percebe e transforma o mundo em função dos 
objetos técnicos à disposição. 

13



Olhares da Rede

No mínimo, o que Benkler (2006) quer dizer, é que a variedade de plataformas 
alternativas para comunicação torna os indivíduos menos suscetíveis a manipulação 
pelas infra-estruturas de comunicações e mídia. Sua alegação, basicamente, é de que a 
diversidade de meios de produção abre possibilidades para buscar valores políticos centrais 
em sociedades liberais, como liberdade individual, um sistema político mais genuinamente 
participativo e uma cultura crítica. Esse movimento apenas aumenta a crise enfrentada pela 
mídia, especialmente do jornalismo, no que se refere à sua capacidade de formar a opinião 
pública.

A questão da esfera pública
O autor define esfera púbica como o “quadro de práticas que os membros de uma 

sociedade usa para comunicar questões que eles entendem ser de interesse público e que 
potencialmente requer uma ação ou reconhecimento coletivos.”(Benkler, 2006:177).

O aumento da produção de informação por articulações não-mercantis e não-
proprietárias coloca em questão o modelo de esfera pública sustentado principalmente 
pelos meios de comunicação de massa dos grandes grupos de mídia privados. Um dos 
desdobramentos imediatos da economia da informação em rede seria a reconfiguração da 
esfera pública como espaço de comunicação e informação de pontos de vista. 

O professor de Harvard observa que os processos de produção de informação por 
redes sociais de colaboração oferecem perspectivas e leituras alternativas de realidades 
que podem pôr em xeque as versões dos grandes veículos de comunicação ou grupos 
hegemônicos. Apesar das possibilidades que as redes digitais oferecem, há elementos 
que limitam a vitalidade dessas relações. Nenhum dos gigantes industriais aceitará essa 
redistribuição do poder passivamente, evidencia o professor, incansável em alertar que, 
de forma geral, a liberdade de ação está sendo sistematicamente limitada com o fim de 
assegurar o retorno econômico requerido pelos manufaturadores da economia industrial 
da informação. Legislações ultrapassadas e lobbies corporativos são alguns dos obstáculos a 
serem enfrentados. 

Em uma vasta gama de contextos, uma série de questões institucionais está sendo 
contestada. Até que ponto os recursos necessários para a produção e troca de informação serão 
regulados como bens públicos, livres para o uso de todos e sem preferência de uso a favor de 
qualquer um? Até que ponto esses recursos serão integralmente proprietários e disponíveis 
apenas para aqueles atuando dentro do mercado ou dentro de formas tradicionais de ações 
fora do sistema de mercado como a filantropia organizada pelo Estado? Em The Wealth of 
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Networks, os questionamentos se aplicam a todas as camadas do ambiente informacional: os 
dispositivos físicos e canais de rede necessários à comunicação; a regulação sobre a produção 
de conteúdo; os recursos lógicos – softwares e padrões – necessários para traduzir o que os 
seres humanos querem dizer uns aos outros para sinais que as máquinas possam processar 
e transmitir. A questão central é se haverá ou não uma infra-estrutura comum que será 
governada como um bem público e, portanto, disponível para todos que desejam participar 
do ambiente em rede de informação fora do sistema proprietário.

Isso não significa que Benkler considera a propriedade como algo inerentemente 
ruim. 

A propriedade, juntamente com o contrato, é o componente institucional 
central dos mercados e das sociedades liberais. É o que permite vendedores 
de extrair preços dos compradores e compradores de saber que quando 
eles pagam estarão seguros na sua habilidade de usar um produto. Ela 
é a base de nossa capacidade de planejar ações que requerem o uso de 
recursos que, sem a exclusividade, estariam indisponíveis para o uso 
(Benkler, 2006:24).

Mas a propriedade também limita a ação, aponta o autor. As regras de propriedade 
estão delineadas e voltadas para evocar um objetivo específico: interesse e capacidade de 
pagar pelo controle exclusivo de um recurso. Elas limitam o que uma pessoa ou outra podem 
fazer em relação àquele recurso; ou seja, usar de determinadas formas e não de outras, revelar 
ou esconder informações em relação a eles e assim por diante. 

Diferenças fundamentais
A diferença fundamental entre a esfera pública interconectada e a esfera pública 

dominada pelo mass media se dá pela arquitetura de informação distribuída da rede e pela 
eliminação dos custos para se tornar um emissor.

É preciso colocar que os tipos de tecnologia de produção de informações a distância 
que foram criadas na modernidade, especialmente o rádio e a TV, reforçavam a centralização 
do mass media. 

Durante mais de 150 anos, democracias modernas complexas têm dependido em 
grande medida de uma economia industrial da informação. Na economia industrial em geral, 
a maioria das oportunidades para se fazer coisas valiosas ou importantes para muitas pessoas 
era restrita pelo capital físico necessário para que fossem feitas; do motor a vapor à linha de 
produção, da imprensa de dupla rotação aos satélites de comunicação. O capital físico, por 
sua vez, orientava projetos que justificavam esse investimento. Em economias de mercado 
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isso significava orientar na direção da produção de mercado. Em economias geridas pelo 
Estado, isso significava orientar a produção na direção dos objetivos da burocracia estatal. 
Em qualquer caso, a liberdade individual prática de cooperar com outros na elaboração de 
coisas de valor era limitada pela extensão dos requerimentos de capital para a produção. 

A imprensa física de ampla circulação, o sistema telégrafo, poderosos transmissores 
de rádio e mais tarde de televisão, cabos e satélites e o computador mainframe se tornaram 
necessários para produzir informação e comunicá-la em escalas que fossem além do próprio 
local.  A existência de poucos nós de produção e distribuição, devido ao alto custo de 
investimento, acarretou canais fixos e fechados de distribuição de informação. Desse modo, 
a topologia de rede tecida pelo mass media seria singularizada pela presença de centros, 
pela informação em comum e por canais fixos e fechados de distribuição de mensagens. 
Pode-se dizer, portanto, que esta é uma rede que tende à centralização. Essa centralização 
é reforçada pelos tipos de tecnologia de produção de informações à distância que foram 
criadas na modernidade.

Como foi dito anteriormente, a troca de informações a distância, quando veloz, 
dependia de altos investimentos de capital físico. Diante das características do espaço público, 
fica clara a existência de canais estreitos que exercitavam o poder através da transformação 
de interesses particulares em interesse geral e bem comum.

Sobre as condições e características que tornam a esfera pública interconectada 
mais atraente do que o modelo de esfera pública do mass media, Benkler (2006) aponta: 
pela ubiquidade da informação; depois, pela velocidade de processamento da mesma; pela 
possibilidade de troca imediata de dados e opiniões e pela capacidade de indexação da 
informação em bancos de dados. Nestes fatores estão implicados o espaço e o tempo de vida 
da informação, os meios da sua circulação e a forma da sua partilha.

A mudança é tanto qualitativa quanto quantitativa. A mudança quali-
tativa é representada na experiência de ser um falante em potencial, em 
oposição a simplesmente um ouvinte ou eleitor. Isso está relacionado à 
auto-percepção dos indivíduos na sociedade e na cultura de participação 
que eles adotam. A facilidade de comunicar-se efetivamente na esfera 
pública permite que indivíduos passem de leitores e ouvintes passivos 
para potenciais falantes e participantes numa conversa. Essa mudança 
afeta o poder relativo da mídia. Isso afeta a estrutura de entrada de 
observações e visões. Afeta a apresentação de assuntos e observações para 
o discurso. Afeta o modo como os assuntos são filtrados, de pessoa para 
pessoa. Finalmente, afeta os modos pelos quais posições são cristalizadas e 
sintetizadas, algumas vezes por serem amplificadas até o ponto em que as 
mídias de massa se apropriam delas e as convertem em posições políticas, 
mas ocasionalmente pela organização direta de opinião e ação até o 
ponto de alcançar o destaque que conduz o processo político diretamente 
(Benkler, 2006:212).
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Mas quais são as instâncias necessárias para caracterizar uma esfera pública como 
liberal? Segundo Benkler, abertura ao público; filtragem por relevância política; filtragem 
por credibilidade e síntese da opinião pública. Temos, portanto, no modelo de distribuição 
do mass media, total ausência dessas instâncias.

Já na Internet e na economia da informação em rede temos que cada 
indivíduo é livre para observar, responder, questionar e debater, não apenas 
em princípio, mas na capacidade atual. Enfim, não precisamos limitar-se 
a apenas ler, ouvir e assistir, podemos participar do debate. Como mídia 
alternativa, a internet e a economia da informação em rede permite-nos 
uma participação maior, não encontrada na mídia de massa (Benkler, 
2006:272).

O autor demonstrou, a partir dos dois estudos de caso apresentados a seguir, como 
as práticas econômicas utilizadas para construir uma esfera pública interconectada se 
diferenciam radicalmente do modelo de esfera pública do mass media. 

Capacidade de reação da esfera 
pública interconectada

O primeiro caso analisado foi a tentativa de interferência do Sinclair Broadcast Group 
no resultado das eleições presidenciais norte-americanas de 2004. O grupo que possuía 
estações de TV em alguns Estados nos quais as eleições poderiam ser decididas, planejou 
exibir uma semana e meia antes da realização das eleições um documentário chamado Stolen 
Honor: The Wounds That Never Heal, um ataque direto ao candidato democrata John Kerry. 
Após a divulgação dos planos do grupo no Los Angeles Times, a história espalhou-se pela 
Internet através de um grande número de blogs políticos e sites que promoveram um boicote 
ao Sinclair com apontadores para esses blogs. Esse boicote mobilizou os anunciantes dos 
canais de TV pertencentes ao grupo contra a exibição do programa, conseguindo, através de 

sua influência no mercado, impedir o exercício de influência e poder do mass media.
O outro caso estudado aconteceu em 2004, na Califórnia, e diz respeito ao 

descredenciamento das urnas eletrônicas produzidas pela empresa Diebold durante as 
primárias americanas ocorridas no Estado. Em novembro de 2002, pela primeira vez nos 
Estados Unidos, as máquinas de votação foram usadas em larga escala, sendo anunciadas 
como evolução da forma de sufrágio após diversos problemas ocorridos com as cédulas de 
papel usadas no Estado da Flórida, durante as eleições presidenciais de 2000.
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Na cobertura da imprensa, nenhuma dúvida sobre o funcionamento das máquinas. 
Porém, no ano seguinte, alguém acessou os arquivos do servidor da Diebold que continham 
códigos e informações sobre o software. Tornados públicos no site de um jornal eletrônico, 
os códigos do software foram estudados por professores da Johns Hopkins University, que 
concluíram: o sistema tinha diversas falhas. Ao mesmo tempo, hackers mostraram que 
segurança de informação não era mesmo o forte da Diebold quando tiveram acesso à uma 
série de mensagens internas, onde funcionários admitiam falhas no software das urnas 
– motivo suficiente para forçar o governo estadual a deixar a Diebold longe do sistema 
eleitoral californiano.

O professor de Harvard retirou algumas lições essenciais para a compreensão deste 
novo ambiente. Dentre elas estão: a capacidade que a rede tem de exercer um significante 
contrapoder e a emergência de atores não-comerciais na produção de cultura e informação. 
Nesse sentido, o efeito da Internet sobre a esfera pública estaria na possibilidade de novas 
práticas de produção de informação nas quais indivíduos deixam de atuar como consumidores 
que interagem com um produto fabricado por grandes empresas de comunicação. Yochai 
Benkler (2006) constatou que:

No ambiente de informação conectada, todos são livres para observar, 
reportar, questionar, e debater, não somente em princípio, mas em 
capacidade atual. Todos podem fazer isso, através do seu próprio blog, 
mundialmente lido, através de um círculo de “mailing lists”, mídias 
coletivas baseadas na rede, como o Slashdot, comentando em blogs ou 
meramente através de e-mails para amigos que têm visibilidade em uma 
comunidade de sites ou listas de pequena escala. Estamos testemunhando 
uma mudança fundamental de como indivíduos podem interagir com suas 
democracias e exercer seus papéis como cidadãos. Cidadãos não precisam 
ser vistos puramente como tentando informar-se sobre o que os outros 
“coletaram” para poderem votar. Eles não precisam estar limitados a ler 
as opiniões de formadores de opiniões e julgá-las em conversas privadas. 
Eles não estão mais confinados a ocuparem um papel de meros leitores, 
observadores, e ouvintes (Benkler, 2006: 272).

O autor, em The Wealth of Networks, demonstra um certo ceticismo em relação à 
intervenção do Estado no processo de produção cultural ao apontar que maior parte das 
intervenções estatais no século XX foi em forma de legislação capturada, servindo aos 
residentes industriais de mercado, ou, no mínimo, em forma de esforços bem intencionados, 
mas mal elaborados para aperfeiçoar a ecologia institucional para modos ultrapassados de 
produção de cultura e  informação. 

Ele entende que o Estado poderia ter um papel construtivo se  parasse de ouvir 
os residentes industriais de mercado. Isso inclui, por exemplo, financiamento municipal 
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para redes neutras de banda larga, financiamento estatal para pesquisas básicas e possíveis 
intervenções regulatórias estratégicas para impedir controle monopolista sobre recursos 
essenciais no ambiente digital. No entanto, este papel não é aprofundado no livro por conta 
de um foco mais específico dado à trajetória dos mercados, incluindo a economia específica 
de computação e comunicação; a economia específica de produção cultural, de informação 
e conhecimento;  o papel relativo da informação em economias contemporâneas avançadas 
e as ações individuais e sociais fora do sistema de mercado - o mais importante domínio de 
ação no avanço desses compromissos liberais centrais.

Há diversas formas de se respeitar direitos básicos de liberdade, dignidade 
e bem estar humanos. Diferentes regimes liberais o fazem com diferentes 
combinações de práticas constitucionais e políticas. Um entendimento 
de como podemos pensar neste momento em termos de liberdade e 
desenvolvimento humano deve transcender as tradições específicas, 
liberais e não-liberais de qualquer nação específica. A efetiva prática de 
liberdade que vemos emergir do ambiente em rede permite que as pessoas 
solucionem conjuntamente problemas em novas associações fora das 
fronteiras de associação formal e político-legal (Benkler, 2006:20).

Críticas ao afeito democratizante da 
Internet

A idéia de que a Internet é democrática não é nova. A primeira geração de críticas 
ao efeito democratizante da Internet era baseada em várias conseqüências do problema de 
excesso de informação - identificado como Objeção de Babel. De acordo com a Objeção 
de Babel, quando todos podem falar, ninguém consegue ouvir, e nós regressamos a uma 
cacofonia, ou ao dinheiro como o fator distintivo entre declarações que são ouvidas e aquelas 
que caem na obscuridade. 

Trabalhando através de exemplos detalhados, Benkler (2006) responde com 
argumentos específicos, baseados na emergência de métodos novos e descentralizados, 
ao otimismo acerca das vantagens democráticas na esfera pública interconectada. Estes 
métodos, segundo ele, estão sendo realizados em uma forma distintivamente fora do sistema 
de mercado, em modos que teriam sido muito mais difíceis de buscar efetivamente, como 
uma parte comum na construção da esfera pública, antes do ambiente de informação em 
rede.

Foi a esfera pública interconectada quem começou a responder ao problema de 
excesso de informação na rede sem recriar o poder do mass media nos pontos de filtragem e 
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credibilidade. Existem dois elementos centrais para esses acontecimentos. 
O primeiro, observa Benkler (2006), é que estamos começando a ver a emergência 

de fontes alternativas e fora do sistema de mercado, produzida entre pares para a filtragem 
e credenciamento ao invés de alternativas de mercado. Relevância e credibilidade são, em si 
próprias, bens de informação, tal como um software ou uma enciclopédia. Filtrar tanto por 
relevância quanto por credibilidade se tornou o objeto de muitas práticas de apontamento 
mútuo, revisão entre pares, de apontamento para fontes originais de argumentos e sua 
complementação.

A segunda geração de críticas era de que a Internet não é descentralizada como 
acreditávamos. O padrão de uso da Internet mostra que poucos sites capturam um volume 
absurdamente grande de atenção e milhões de sites passam despercebidos. Neste mundo, 
a objeção de Babel é talvez evitada, mas à custa da promessa da Internet como um meio 
democrático. Benkler discute os estudos sobre a distribuição de links na Internet (Graph 
theory and network topology) e combate a idéia de que o padrão de atenção das redes abertas 
replica o padrão de concentração do mass media.

Do ponto de vista descritivo, o curso da informação pela rede é muito mais 
ordenado do que uma caminhada aleatória que o fluxo de informação poderia sugerir e 
significantemente menos centralizado que o ambiente de mídia de massa. Alguns sites são 
muito mais visíveis e lidos que outros. Isto é verdade tanto quando alguém vê a rede como 
um todo, como quando alguém vê pequenas concentrações de sites similares ou usuários 
que tendem a se agrupar. 

Uma consideração completa dos vários elementos da literatura da topologia da rede 
sustenta uma interpretação muito diferente, na qual a ordem emerge no ambiente de rede 
sem recriar as falhas da esfera pública dominada pela mídia de massa. Sites se concentram 
em volta de comunidades de interesse: brigadas de incêndio australianas tendem a se ligar à 
outras brigadas de incêndio australianas, blogs políticos conservadores nos Estados Unidos 
à outros blogs políticos conservadores nos Estados Unidos. Através desse padrão, a rede 
parece estar se organizando em uma coluna dorsal de atenção. 

Concentrações “locais” – comunidades de interesse – podem prover veto inicial e 
qualidades como a de revisão entre pares para contribuições individuais feitas dentro da 
concentração de interesse. Observações que sejam vistas como significantes dentro de uma 
comunidade de interesse chegam a sites relativamente visíveis naquela concentração, de onde 
elas se tornam visíveis para pessoas em concentrações maiores (“regionais”). Isso continua 
até que uma observação percorra o caminho até sites superstars, onde milhares de pessoas 
podem ler e replicar conteúdo. Esse caminho é complementado pela prática relativamente 
fácil de comentários e mensagens, que criam um atalho para uma atenção mais ampla.
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O caso do boicote americano ao grupo de comunicação Sinclair Broadcast por si já 
combate esse argumento ao revelar que os sites secundários, ou seja, aqueles que não são os 
mais acessados pelos internautas, podem exercer influência, uma vez que há uma conexão 
entre os sites de assuntos relacionados.

É razoavelmente simples de captar intuitivamente porque esses padrões podem 
emergir. Usuários tendem a tratar as escolhas de elos (links) de outras pessoas como 
indicativos do que vale a pena ler para elas. Não obstante; elas aplicam julgamento próprio 
se certos tipos de usuários – digamos, fãs de um programa televisivo específico – são os 
melhores visionários do que será interessante para elas. O resultado é que a atenção no 
ambiente interconectado depende mais de ser interessante a um grupo engajado do que 
é no ambiente de mídia de massa, onde o interesse moderado de um grande número de 
espectadores pouco engajados é preferível. 

Por conta da redundância das concentrações e elos e porque muitas concentrações 
são baseadas em interesse mútuo e não em investimento capital, é mais difícil comprar a 
atenção na Internet do que nos canais de mídia de massa. Essas características salvam o 
ambiente em rede da Objeção de Babel sem re-introduzir o poder excessivo a uma única 
parte ou pequena concentração dela, e sem colocar o dinheiro como uma pré-condição para 
falar publicamente.

As duas gerações de criticas são relacionadas à capacidade que indivíduos conectados 
em  rede têm para cumprir esse papel de vigia com a mesma eficiência que os governos e a 
imprensa, devido ao seu poder e disponibilidade de recursos. Nesse sentido, Yochai Benkler 
(2006) é contundente ao rebatê-las afirmando que da mesma maneira que o software livre 
pode produzir ótimos programas de computadores e a produção compartilhada pode 
produzir uma boa enciclopédia, a esfera pública interconectada também pode cumprir essa 
função de vigia com eficiência.

Considerações finais
Um dos interesses particulares de The Wealth of Networks está na inversão fundamental: 

as forças e as capacidades humanas deixam de ser meios de produzir riqueza; elas são a 
riqueza. Não é o dinheiro o fator organizador da produção individual ou entre pares, mas 
o desejo de comunicar, de agir conjuntamente e de se diferenciar ao fazer algo socialmente 

importante. 
O ponto central é que as atuais condições tecnológicas favorecem a produção 

colaborativa e tais processos passam a conviver com o sistema de mercado. É correto dizer, 
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então, que a mão invisível de Adam Smith, passa a ser guiada, portanto, pelas mãos dos 
colaboradores em rede? Ainda que as atuais tecnologias abram possibilidades evidentes 
de democratização do conhecimento, “o potencial de mudança dependerá da ‘ecologia 
institucional’ adotada pela sociedade, que pode beneficiar mais ou menos a riqueza das redes 

colaborativas” (Benkler, 2006: 116).
Outro ponto relevante destacado em The Wealth of Networks é que estamos 

assistindo a emergência de mecanismos de filtragem,validação e síntese como parte de 
um comportamento conectado. Esses mecanismos estão baseados em um conjunto de 
comunidades de interesse e associação com destaque para certos sites, mas oferecem uma 
tremenda redundância de caminhos de expressão e validação. Por causa desses sistemas 
emergentes, a economia da informação em rede está resolvendo o problema de sobrecarga de 
informação e a preocupação com a fragmentação do discurso sem reintroduzir as distorções 
do modelo do mass media. 

A produção compartilhada, a longo prazo e organizada, como no caso da Wikipedia, 
e dinamicamente formada, como no caso de blogging ou nos casos Sinclair e Diebold, 
está promovendo algumas das mais importantes funcionalidades da mídia. Esses esforços 
proporcionam um watchdog, uma fonte de observações de destaque sobre assuntos de 
utilidade pública, e uma plataforma aberta para discussão.
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Douglas Rushkoff: nos 
meandros do caos
Murilo Machado6

Em razão de suas previsões instigantes e observações perspicazes quanto ao mundo 
turbulento que se apresenta cercado de tecnologias, Douglas Rushkoff é apontado por muitos 
como um legítimo ciber-guru e já foi aclamado pela a revista New Perspectives Quarterly 
como “o brilhante sucessor de McLuhan”. Professor, escritor e documentarista, tem como 
principais preocupações as questões alusivas às novas tecnologias, à mídia e à cultura popular, 
enveredando por caminhos trilhados em diversas áreas. Em seus livros, muitos deles best-
sellers e traduzidos para mais de trinta idiomas – tais como Media Vírus, Coercion, Nothing 
Scared, Cyberia e Playing The Future – trata, inclusive, de temas como jogos, filmes, músicas 
e séries de TV, acompanhando e analisando as modificações decorrentes da inserção de 
tecnologias pelas quais a sociedade passou (e ainda passa) na história contemporânea. 

Rushkoff produz uma literatura otimista, por vezes entusiástica, que é capaz de cunhar 
conceitos, retratar realidades e apontar caminhos. Para isso, encara as novas tecnologias 
como riquezas inequívocas e fomentadoras das capacidades humanas, cabendo ao homem 
a função de vivê-las e delas fazer uso, contrariando as múltiplas visões apocalípticas que 
inevitavelmente se seguem aos avanços tecnológicos. 
 Sendo um compêndio de reflexões sobre o pensamento do autor, este artigo dedica-
se a expor alguns tópicos sobre o que se revela uma abordagem da pós-modernidade a partir 
da identificação de seu atributo mais proeminente, a saber, o caos, assim como a ordem, as 
transformações e as relações humanas e sociais que se estabelecem em um ambiente caótico. 
Além do mais, destacam-se determinados personagens que, em função do modo como 
pensam, sentem e se relacionam, são classificados por Rushkoff (1999) como “o futuro 
evolutivo” da humanidade. 

6  Murilo Machado é estudante de jornalismo e pesquisador de comunidades de software livre brasileiras.
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A pós-modernidade e o caos
Descontinuidade, auto-semelhança, aleatoriedade, caos. Tais são as palavras que 

emanam vigorosamente da cultura ora presente e se mostram aptas a descrever uma pós-
modernidade que tenta se desgarrar da linearidade reducionista típica do mundo moderno 
e que não se permite, por conseguinte, acompanhar os constantes dinamismos dos novos 
tempos. Depois de um crescimento longo e contínuo, em que se assistiu a duas Revoluções 
Industriais e subseqüentes otimizações de processos, de tempos e da própria vida humana, 
chegou-se ao momento do ápice da carga de turbulência. A fragilidade do pensamento 
contínuo próprio da modernidade diante do novo contexto de sociedade chama a atenção 
para a urgência de uma mudança de abordagem.

Douglas Rushkoff (1999) acredita que os tempos atuais são portadores de sistemas 
tão complexos que não podem mais ser previsíveis pelos velhos métodos lineares e atestam 
a incapacidade de mecanismos contínuos e regulares de traduzir uma realidade caótica. São 
os chamados sistemas dinâmicos, nos quais reina a imponderabilidade quase absoluta, pois 
neles também existe certa ordem – não uma ordem comum, baseada em contornos retos e 
perfeitamente exatos, mas uma estabilidade fundamentada na auto-semelhança, como se 
verá. O clima, um organismo humano, um cardume ou o mercado de ações podem ser alguns 
dos exemplos de sistemas dinâmicos, que, por serem portadores de elementos menores 
dotados de ações tão fortuitas, mostram-se mais inter-relacionados e interdependentes do 
que sistemas cujo funcionamento se dá por meio de uma hierarquia conceitual organizada, 
como uma máquina, uma sala de aula tradicional ou mesmo uma fábrica aos moldes da era 
industrial. 

O mundo dos sistemas dinâmicos compreende “um momento da história recente 
em que se vê a potencialidade de associar as novas tecnologias aos os mais íntimos sonhos 
escondidos e as mais antigas verdades espirituais”7. Trata-se do que Rushkoff (1994) 
chamou de Cibéria, o cibermundo que se instaurou com a chegada dos computadores 
e das transformações decorrentes da tecnologia de rede. Seu emblema é o fractal, uma 
figura geométrica que tem uma propriedade muito análoga à do caos: a auto-semelhança. 
As representações das formas nas imagens fractais se auto repetem em qualquer escala, 
independente do grau de ampliação ou redução da figura.

Os fractais foram descobertos na década de 1960 pelo matemático francês Benoit 
Maldelbrot. Para ele, a matemática tradicional, representava elementos irregulares – tais quais 
relevos acidentados e disformes – com figuras geométricas inócuas, como é o caso de cones, 
7  RUSHKOFF, Douglas. Cyberia: Life in the Trenches of Hyperspace. San Francisco: Harper, 1994. Disponível 
em: http://www.rushkoff.com/downloadables/cyberiabook/ (tradução própria)
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esferas, retângulos. Apesar de essas formas terem a devida relevância para a matemática 
e suas sub-divisões, a realidade caótica não poderia ser enquadrada em convenções tão 
rudimentares. Maldelbrot encontrou, então, novos métodos: as equações não-lineares. Em 
tais equações, não chega à solução imediatamente, como nas equações tradicionais lineares 
(em que “x = 1” pode resolver dado problema). Nas equações não-lineares, em contrapartida, 
aplica-se a resposta obtida novamente à equação de maneira contínua, milhares de vezes, 
gerando novas respostas que, por sua vez, também serão aplicadas às equações anteriores8. 
Por meio de um computador, é possível processar essas inúmeras vezes em que as equações 
ganham novas respostas a fim de se elaborar um gráfico do processo. O fractal, que pode 
suscitar reflexões deveras instigantes, é justamente o gráfico conseguido por meio da 
representação das múltiplas equações não-lineares. Assim sendo, é gerado por um processo 
interativo de padrões repetidos e se revela uma “visão psicodélica que representa o caos” (ver 
imagem)

Além de um ícone, os fractais tornam patente uma metáfora singular para a pós-
modernidade porque apresentam duas qualidades fundamentais. A primeira, já citada, 
consiste em traçar representações muito mais precisas do mundo em comparação com as 
figuras da geometria tradicional. Já a segunda, que se pretende salientar, está no fato de que os 
fractais mostram uma incrível auto-semelhança, isto é, “um conjunto quase impossivelmente 
complexo de padrões auto-espelhados”. Um objeto fractal pode ser dividido em inúmeras 
partes, mas cada uma delas será semelhante à representação original, independentemente 
do corte que é feito da imagem ou de suas escalas. 

Quando se consegue identificar uma das muitas formas ou superfícies 
numa figura fractal, e se aproximar das fendas e reentrâncias que formam 
aquela superfície, encontram-se versões menores, quase idênticas da 
mesma forma. Quando se ampliam as diminutas reentrâncias e fendas 
da versão reduzida, vai-se novamente encontrar formas auto-semelhantes 
(Rushkoff, 1999:26).

8  É como se a solução “x = 1” fosse devolvida à sua equação principal – que seria, por exemplo, “x + 10 = y”. 
Assim, ter-se-ia 1 + 10 = 11. Como “11” é a nova resposta, é aplicada novamente à primeira equação, que 
resultaria em “21” (11 + 10 = 21), e assim sucessivamente.
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“Conjunto de Maldelbrot”: um exemplo de fractal | Fonte: http://www.wikipedia.com

Embora auto-semelhantes, as figuras contidas nos fractais nunca são idênticas: é 
preciso usar a capacidade interpretativa para notar as similaridades entre as formas. Por 
meio dos fractais, Maldelbrot mostrou que as irregularidades, embora descontínuas, 
portavam consigo uma ordem escondida, um padrão oculto. Se, em dado momento, houver 
uma alteração ou um erro em algum detalhe de uma ordem fractal – ou seja, se ocorrer a 
troca de algum número na resposta de uma das equações não-lineares –, ordens superiores 
poderão sofrer modificações substanciais em suas formas. Esses são os princípios por trás da 
conhecida frase que se tornou símbolo da teoria do caos: “O bater de asas de uma borboleta 
em Tóquio provoca um furacão em Nova Iorque”.

Da mesma maneira, os sistemas dinâmicos caóticos presentes no mundo pós-
moderno também possuem sua ordem, embora esta apresente uma disposição distinta 
daquela observada nos sistemas lineares. Caos não é simplesmente a desordem extrema, 
mas “a ordem mais profunda dentro de sistemas aparentemente aleatórios e não-lineares” 
(Rushkoff, 1999:27). Caos é a qualidade inerente à descontinuidade. Se deixados totalmente 
livres, os componentes de um sistema complexo são capazes de manter a estabilidade – 
facilmente observada por meio da auto-semelhança e interdependência de suas formas. 

Segundo Rushkoff (1999), para que haja uma convivência pacífica com a realidade 
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caótica, é imprescindível desenvolver a habilidade de reconhecer a qualidade de um 
elemento a partir de sua forma confiando na interpretação pessoal. É uma compreensão 
da ordem oculta de maneira a constatar quais são as formas auto-semelhantes dos sistemas 
da natureza, da linguagem, dos organismos, etc. Ao entender os padrões que se englobam, 
é possível “surfar nas ondas do caos”. Tal atitude significa enfrentar a descontinuidade a 
fim de poder habitar um mundo repleto de sistemas dinâmicos, mas denota, sobretudo, 
uma atitude de enfrentamento diante dos velhos mecanismos regulares de organização, 
vivência e interpretação. Encarar o caos pode não ser simples, pois exige uma alteração no 
comportamento, um desapego da dualidade reducionista, do pensamento linear e também 
das hierarquias, visto que o novo mundo também carece delas. Colocam-se, dessa maneira, 
requisitos que permitirão aos seres humanos passar a um próximo estágio de desenvolvimento 
em direção a uma evolução cada vez mais iminente. 

Por vezes, Rushkoff pondera que, a despeito da resistência ferrenha dos apocalípticos 
ao envolvimento no mundo dos sistemas dinâmicos – assim como suas previsões negativistas 
quanto às novas tecnologias e às novas relações que elas possibilitam, freqüentemente 
fazendo alusão ao “fim dos tempos” –, o que de fato ocorre é um novo Renascimento, ou seja, 
um novo acontecimento recapitulado9, trazendo algumas das velhas idéias e adaptando-as 
ao ambiente caótico. Assim, é possível estabelecer paralelos. O Renascimento ocorrido nos 
séculos XV e XVI veio após as Grandes Navegações. Ao perceber e incorporar novas idéias 
de dimensão (afinal, o homem aceitou que o mundo era redondo), alteraram-se as formas 
de se fazer arte, literatura e comércio. Surgiram a pintura em perspectiva, a imprensa e a 
literatura de massa. Aliada às mudanças, descobriu-se a cafeína para estudantes e intelectuais 
se manterem acordados e refletir sobre os novos panoramas. 

Já o Renascimento da nova era teria começado precipitadamente com a ida do 
homem ao espaço, o que ocasionou outra mudança de perspectiva. A pintura conheceu 
o holograma, que possibilitou a representação de imagens em três dimensões; a chegada 
do computador potencializou o alcance da imprensa e deu voz ao homem comum para 
expressar sua opinião; estudantes e intelectuais tiveram contato com o LSD, que, ao 
promover a confusão real de perspectivas, permitiu-os inferir que os panoramas individuais 
são arbitrários em sua essência, pois dependem de relações anteriores, experiências, áreas de 
interesse e do estado de espírito de quem os observa.

Partindo do princípio da multidimensionalidade do mundo e suas inúmeras 

9  A própria idéia de recapitulação, por sinal, é bem presente no pensamento de Rushkoff. Na qualidade de 
Renascimento, os tempos atuais e suas propriedades – os mitos, as religiões, os pensamentos, as formas de re-
lação, entre outros – são recapitulações do passado. Sobre isso, ainda dialogou com Campbell: “O especialista 
em mitologia comparada Joseph Campbell afirmou que temos necessidade de um novo tipo de mito para a era 
moderna. Na verdade temos, mas talvez não tenhamos que abandonar completamente os antigos. Precisamos 
apenas senti-los em termos modernos e recapitulados” (Rushkoff, 1999:247).
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perspectivas, podem-se tirar algumas conclusões que ajudam a compreender e a viver o 
novo Renascimento e sua irrefutável propriedade – o caos. Primeiramente, pode-se supor 
que a evolução é um caminho no qual é preciso transcender dimensionalidades, isto é, tanto 
maior o desenvolvimento evolutivo quanto mais alto se fizer o nível de dimensionalidade. 
Em segundo lugar, a perspectiva intuitiva de cada ser humano recapitula todo o cenário, 
assumindo, mais uma vez, qualidade fractal, e cada uma das múltiplas recapitulações são 
igualmente importantes. Assim sendo, é por meio da valorização e da manifestação dos 
pontos de vista individuais que é possível tomar a atitude correta diante do caos: novamente, 
focalizar a descontinuidade a fim de entender sua natureza; reconhecer seus padrões auto-
semelhantes confiando na própria capacidade interpretativa. Entendendo o comportamento 
descontínuo das esferas fractais, pode-se aplicar tal conhecimento aos demais sistemas 
dinâmicos – não é à toa que as equações não-lineares e os fractais são usados hoje para 
ajudar a mensurar e a avaliar questões que antes não aparentavam ter a menor lógica, como 
os índices de trânsito, as quedas e os levantes das cotações em uma bolsa de valores e os 
níveis de violência e passividade de uma população.

Entretanto, os moralistas apocalípticos que preferem evitar o caos em vez de vivê-lo 
permanecem aplicando os sistemas lineares como fonte de entendimento do mundo usando-
se de simples metáforas – céu/inferno, bem/mal, certo/errado, claro/escuro – que acabam 
por reduzir e sistematizar a multiplicidade de perspectivas que erigem da turbulência. Como 
são pouco pertinentes quando associados à vida real na era do caos, tais metáforas acabam 
por uniformizar as experiências humanas, o que se revela completamente descabido em 
um contexto recapitulado. As histórias metafóricas elementares tentam impor a obediência 
e o fazem de cima para baixo, arbitrariamente, restando apenas que sejam passivamente 
aceitas. Rushkoff (1999) acredita que o não-enfrentamento do caos se deve ao fato de que 
ainda existe certo medo do poder de escolher. Há algum tempo, a opção de escolha não era 
amplamente valorizada em meio aos sistemas lineares em voga (muitos dos quais ainda 
presentes), em especial com relação à mídia.

 Tudo isso se dá no tempo em que “estamos no processo de desenvolver tecnologias 
que nos permitam expressar simultaneamente nossas visões pessoais10” (Rushkoff, 1999:232) 
e, portanto, é possível firmar uma aliança junto aos aparatos técnicos para enfrentar 
habilmente o caos. Tanto o é que, segundo o autor, já existem exemplos concretos de quem 
o faça: os screenagers.

10  Sob esse aspecto, a grosso modo, o pensamento de Rushkoff converge com o de Pierre Lévy (1998) no 
sentido de que há a possibilidade de se criar uma coletividade por meio das novas tecnologias que se apresen-
tam, de maneira que os membros possam expressar suas visões e contribuir com suas inteligências oriundas 
das experiências recapituladas.
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Screenagers
Assim como a capacidade de aprender outras línguas e hábitos diminui 
com a idade, também perdemos a capacidade de fazer essas identificações 
recapituladas à medida que envelhecemos. [...] A maioria de nossas 
lealdades e auto-semelhanças mais profundas são forjadas na infância, 
quando aprendemos nossa relação com a unidade familiar, nação, cultura 
e espécie. Como crianças, somos totalmente dependentes dos outros para 
sobreviver, e portanto temos de aprender a mudar e a conseguir que se 
atendam às nossas necessidades fazendo movimentos no nosso próprio 
nível na esperança de que eles cheguem até os adultos. Quando melhor 
reconhecermos nossa relação com o resto do mundo, mais necessidades 
serão satisfeitas (Rushkoff, 1999:221)

Literalmente, screenager é aquele que vive na idade da tela. Trata-se dos garotos que 
nasceram e se desenvolveram em uma cultura mediada por uma tela, seja ela a da televisão, 
a do computador ou de outra tecnologia que se apresente. Na condição de jovens, são mais 
capazes de fazer as identificações recapituladas, incorporar novos sistemas de poder e de 
linguagem, processar informações e, por conseguinte, se adaptar a qualquer contexto novo 
e lidar com suas mais íntimas propriedades. Nos últimos tempos, o número estarrecedor de 
tecnologias que o mundo conheceu trouxe um avanço considerável na quantidade de idéias 
e de pensamentos. Ao passo que os aparatos tecnológicos se apresentam em velocidade cada 
vez maior, é preciso que o homem também aumente sua capacidade de processar essas novas 
informações e, sobretudo, refletir sobre elas11. 
 Na visão de Rushkoff (1999), os screenagers representam o futuro evolutivo da 
espécie humana. Ao considerar que o caos representa seu hábitat natural, eles não têm 
dificuldades para lidar com tudo aquilo que provém das culturas pós-modernas. Diante da 
descontinuidade, os screenagers são sujeitos de sua realidade e constroem suas personalidades 
(mesmo que on-line) da forma como desejam – por isso, preferem o computador e o 
videogame à mídia tradicional. Eles aceitam e reconhecem as inúmeras transformações 
pelas quais a sociedade passa, mas não estão preocupados com um final determinístico ou 
com respostas precisas para as incertezas que as novidades suscitam. Talvez por isso sejam 
tachados, em muitos casos, de alienados. 
 Ao contrário, screenagers encaram as novas tecnologias e a confusão que se estabelece 
na mídia como ampliadoras de horizontes e parceiras na evolução. Em contraposição a 
11  Cabe aqui ressaltar que Rushkoff defende, assim como Michel Maffesoli, André Lemos e outros teóricos, 
embora cada um com sua abordagem, uma ligação estreita – ou uma simbiose – entre os aspectos técnicos e 
sociais, livrando-se do determinismo tecnológico. Mais que isso, acredita que “está ficando difícil distinguir 
entre o físico e o digital, o científico e o espiritual, o mundano e o mágico. Não porque exista um conjunto 
de diferenças que não conseguimos perceber, mas porque eles estão íntima e indistintamente relacionados” 
(Rushkoff, 1999108).
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seus pais, abandonam, a título de exemplificação, a linearidade e os passos coordenados e 
precisos da dança tradicional para se dedicarem à turbulência das festas rave; do mesmo 
modo, relegam os equipamentos de segurança e a pasmaceira do ski tradicional a fim de 
dar atenção aos obstáculos irregulares da prática do snowboard. Para exemplificar a postura 
screenager e apontar como ela pode ser valiosa na pós-modernidade, Rushkoff (1999) 
trabalha com vários estudos de caso – tanto criados como apreciados por screenagers – da 
cultura popular, da mídia e da tecnologia, passando por jogos, músicas, filmes, séries de TV, 
histórias em quadrinhos, entre outros. Para melhor elucidar a questão, cita-se o exemplo da 
maneira com que os garotos se portam diante da televisão.

Entre outras observações12, o autor classifica a chegada do controle remoto como 
uma espécie de divisor de águas para esse meio de comunicação e para sua audiência. A 
partir daquele momento, mudar de canal não significava mais uma rebelião, não exigia tanto 
esforço físico nem tampouco era moralmente desconfortável. Aproveitando-se disso, hoje 
screenagers surfam pelos canais da TV e zapeiam as informações na mais pura descontinuidade. 
Ao contrário da audiência tradicional, que ouvia em silêncio e sem trocar de canal, os garotos 
conseguem acompanhar vários programas ao mesmo tempo enquanto conversam, postam 
um texto em seus blogs, ouvem música ou desenvolvem qualquer outra atividade. Em meio 
às imagens difusas e separadas umas das outras por cortes secos dos canais de TV a eles 
direcionados, screenagers conseguem processar a informação visual diretamente da tela e em 
altíssima velocidade, dando a ela significados e ansiando por representações mais complexas 
e elaboradas. A programação linear que já fez odes ao modelo simples do começo-meio-fim 
para prender a atenção do espectador cai por terra no momento em que parte da televisão 
deixa de ser quem impõe a continuidade para se tornar a promotora do caos. Na nova 
linguagem visual, a audiência tem seu papel de destaque, já que cabe a ela juntar os quadros 
desconexos (identificar o padrão oculto no caos) e as imagens aparentemente perdidas a fim 
de chegar às suas próprias conclusões. 

Pode-se argumentar, em detrimento dessas potencialidades, que a televisão – ou 
melhor, o quadro-a-quadro da constante troca de imagens, cenários e contextos – prejudica 
a duração da atenção dos jovens, o que é comprovado por muitos estudos psicológicos. Mas, 
para Rushkoff, isso também traz um aspecto essencialmente positivo. Na nova abordagem, 
foca-se a potencialidade adquirida por meio da capacidade multitarefa:

O menino do controle remoto pode mesmo ter uma duração mais curta 

12  Rushkoff faz outras tantas reflexões com relação à mídia dentro e fora do contexto screenager, associando 
meio e audiência, bem como ressaltando que o estado de turbulência do mundo caótico também chegou aos 
meios de comunicação, fruto da diversidade de canais de mídia, como a TV a cabo e a tecnologia de vídeo 
doméstico. Outro aspecto que contribui para o caos midiático é o de que, conforme se dá a expansão das redes 
de comunicação e notícias chegam de todos os lugares, geram-se conteúdos em altíssima velocidade e, em 
muitos casos, passa-se a ter pouca ou nenhuma supervisão editorial.
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de atenção conforme a definição dos psicólogos comportamentalistas 
das instituições acadêmicas de nossa cultura pré-caótica (que se 
dedicam a pouco mais que preservar sua própria estatura histórica). 
Mas esse mesmo menino tem uma amplitude de atenção muito 
maior. A habilidade importante para o século XXI não é a duração 
da atenção, mas a capacidade de multitarefa (Rushkoff, 1999:53).
t

 De fato, a maior amplitude de atenção possibilita ao screenager lidar com a sobrecarga 
de informações, com a multiplicidade de tarefas e com as exigências de tempo, tão peculiares 
à realidade caótica. Assim como navega pelos muitos canais de TV e acompanha muitas 
histórias concomitantemente, também poderá realizar com êxito vários trabalhos ao mesmo 
tempo – como analisar relatórios, ler livros, elaborar pareceres sobre diferentes assuntos. 
Enfim, ser multitarefa. Quando Lévy (1998)13 apontou que o chamado Espaço do saber ainda 
se verificava apenas como um projeto (em vez de um “objeto de uma constatação”), referia-
se à inexistência de mecanismos ágeis e eficazes para filtrar as informações relevantes e 
pertinentes, orientando as ações e identificando os pensamentos nesse imensurável fluxo 
informacional que vem à tona por meio das novas tecnologias. Embora Rushkoff (1999) 
não assinale a existência de nenhum mecanismo sólido de análise e filtragem, conclui-se 
que a atitude screenager pode ser uma resposta frente ao excesso de informação. Sendo 
multitarefas e propensos a entender a descontinuidade, os ciberianos são capazes de colher 
o que precisam mesmo em um cenário caótico de várias mídias convergentes. Também 
conseguem identificar áreas de interesses em comum e trabalhar em função delas quando 
formam, por exemplo, grandes comunidades on-line para colaborar no desenvolvimento de 
um software livre e disponibilizá-lo gratuitamente a quem quiser usá-lo.

A despeito de serem freqüentemente acusados de dispersivos por não conseguirem 
acompanhar de maneira passiva um telejornal na íntegra ou algumas horas de uma aula 
tradicional, poucos atuam como os screenagers, os genuínos ciberianos, conseguindo responder 
aos apelos da turbulência. 

Ainda na questão midiática, Rushkoff (1999) tece outras considerações. Destacam-
se aqui aquelas que convergem e/ou colidem com as idéias do pensador canadense Marshall 
McLuhan.

13  LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por  uma antropologia do ciberespaço. 3ª Ed. São Paulo: Loyola, 2000, 
p. 25
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Rushkoff vs McLuhan
Herbert Marshall McLuhan é considerado um dos maiores pensadores do século 

XX por ter apresentado idéias de vanguarda, muitas delas revolucionárias, e realizado 
previsões que, na década de 1970, poderiam se assemelhar a divagações meramente utópicas 
– sobretudo quando as questões em foco aludiam ao comportamento humano diante das 
tecnologias presentes e vindouras. O que se viu, contudo, foi que o ex-professor de literatura 
inglesa deixou contribuições inestimáveis para o campo da Comunicação. 

Douglas Rushkoff (1999) refere-se a McLuhan como “o brilhante mas pessimista 
teórico da comunicação”. Embora haja certos pontos de encontro entre aquilo que dizem 
ambos os pensadores – alguns dos quais tratados a seguir –, as divergências se verificam 
mais marcantes e contundentes. Pode-se dizer, em essência, que desagrada a Rushkoff a 
abordagem por vezes pessimista ou mesmo “socialista” de McLuhan no que tange à maneira 
como a tecnologia é apropriada pelo homem, bem como as conseqüências e ações por ela 
deflagradas. 

Quanto aos aspectos em comum, podem-se citar dois. Em primeiro lugar, Rushkoff 
(1999) se usa do notório axioma de McLuhan de que os meios de comunicação e as 
tecnologias sejam extensões do corpo humano. Assim, da mesma forma que, como se sabe, 
McLuhan apontou a roda como uma extensão dos pés ou o telefone como uma extensão 
da voz e da audição, Rushkoff analisa a teia de computadores interconectados em rede 
como a última extensão eletrônica neural para o crescimento da mente humana. Dessa 
forma, ao considerar essa fronteira tecnológica da consciência, é preciso reavaliar a natureza 
das faculdades a ela relacionadas, tais como a informação, a criatividade, bem como as 
propriedades das relações entre os homens. 

O segundo ponto diz respeito à declaração de McLuhan de que o livro evoluiria até 
se transformar nas palavras elogiosas de outrem na quarta capa. Rushkoff considera que a 
suposição “in(e)voluiu” à era dos links da Internet, uma vez que “o caráter e a força de uma 
home page – sua capacidade de influenciar o resto da Web – são totalmente determinados pelo 
número de páginas ligadas a ela”. (Rushkoff, 1999:181). Analogamente ao livro, tratando de 
seu conteúdo como uma discussão à parte, tanto mais relevante é um website quanto mais 
recomendações e visitas conseguir angariar por meio das referências direcionadas a ele no 
mundo dos hiperlinks. 

A despeito disso, Rushkoff (1999) pondera que McLuhan sempre precisou associar 
o progresso das tecnologias ao declínio biológico e cultural dos homens, de maneira a não 
acreditar na capacidade dos indivíduos de tirar proveito do potencial de expressão dessas 
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tecnologias. É como se, em posição de vítima, o homem devesse sofrer as conseqüências 
por ter de aceitar a presença de determinado instrumento técnico em sua vida e usá-lo – 
assim se classificariam as inúmeras respostas nervosas automáticas suscitadas pelo toque do 
telefone ou da campainha.

Imagine por um instante uma pessoa sentada em seu local de trabalho, 
à frente do teclado, com fones de ouvido, microfone, óculos de realidade 
virtual e, digamos, pedais. Você a vê como uma vítima ou como alguém 
cuja capacidade foi aumentada? A maioria dos socialistas da escola de 
McLuhan veria esse sujeito de nossa experiência em pensamento como 
um trabalhador explorado. A gerência, na sua sede de mais produtividade, 
escravizou mais um proletário inocente na sua rede de fios e eletrodos. 
Todos os órgãos sensoriais desse pobre escravo foram fisicamente violados 
e condenados a trabalhos forçados numa cena ainda mais horrenda do 
que uma fábrica da revolução industrial (Rushkoff, 1999:199).

 Sob um ponto de vista mais positivo e entusiástico, Rushkoff prefere encarar o 
trabalhador do exemplo citado como alguém cujo campo de ação se amplia consideravelmente, 
e seu sistema nervoso, que tem a tecnologia como uma extensão, também se faz mais amplo 
e desenvolvido, pois é dotado de maior poder à medida que nele sejam implementados 
novos dispositivos.

Outra questão pertinente levantada por McLuhan foi o fato de que a “aldeia global” 
por ele idealizada precisasse de uma institucionalização leve – muito embora sistemas 
organizados acarretem insatisfação e centralização –, uma vez que o baixo índice de 
organização não seria compatível com as altas taxas de participação. Nesse mesmo sentido, 
apontou que a tecnologia gerava mais especialização, o que desfavorecia as especialidades 
mais simples e artesanais. Rushkoff crê que McLuhan não previu o grau de complexidade a 
que chegariam as tecnologias e as cidades. Hoje, a descontinuidade e o caos se fazem presentes 
a tal ponto que são capazes de superar as estruturas lineares e tradicionalmente organizadas. 
Como exemplo maior, a Internet – com seus protocolos abertos e servidores mantidos por 
voluntários – começou, se consolidou e se expandiu com base na alta participação e na baixa 
organização. 

Por fim, Rushkoff (1999) admite que McLuhan também estava certo quando 
revelou que as forças dominantes desenvolveriam (ou ao menos tentariam desenvolver) 
grandes redes de comunicações a fim de controlar e manipular os desejos da população. De 
fato, a televisão propagou uma geração de consumidores ávidos e o oligopólio das grandes 
empresas de comunicação tenta aprisionar os canais de mídia existentes. Entretanto, Rushkoff 
credita aos screenagers, aos ciberianos inatos, o poder de provar que tal aprisionamento tem 
sido realizado com pouca eficiência. Munidos de sua consciência jovem em expansão, os 
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garotos têm as tecnologias fomentadoras da interação a seu favor e podem se usar delas 
para transformar suas realidades, criando os pontos de apoio, divulgação e resistência: “Um 
modem, um PC, e a intenção de desestabilizar poderiam provocar uma ameaça mais séria à 
ordem estabelecida do que qualquer invasão militar14”.

Considerações finais
Recorrer ao caos para levantar alguns atributos da pós-modernidade não implica 

necessariamente conferir a ele a condição de panacéia que deve dar conta de fornecer todas 
as explicações possíveis para as transformações da sociedade. Mais do que isso, Rushkoff 
propõe algumas ferramentas para que, quando trabalhadas, possibilitem a elaboração de 
interpretações para os fenômenos radicados no mundo contemporâneo.

Do caos emanam certas ordens, certos padrões ocultos. O mérito se dá na atitude 
de identificação e de reconhecimento dessas regras recônditas. Os novos apelos exigem, 
mais do que nunca, uma atitude de não-aceitação – uma atitude screenager. Com o auxílio 
das novas tecnologias potencializadoras dos sentidos humanos, as intuições pessoais 
baseadas em experiências recapituladas constatarão as formas auto-semelhantes do extenso 
e incomensurável fractal da realidade descontínua. 

Se o desprendimento do pensamento linear e da regularidade reducionista são 
requisitos imprescindíveis para se sustentar em meio à turbulência dos sistemas dinâmicos, 
o progresso reside na incorporação da própria aleatoriedade. Refutar o acompanhamento 
das transformações sociais oriundas do advento das novas tecnologias ou as abordagens 
incipientes sugeridas pelos autênticos habitantes do ambiente caótico pode significar uma 
renúncia ao crescimento evolutivo, ao desenvolvimento da espécie. 

14  RUSHKOFF, Douglas. Cyberia: Life in the Trenches of Hyperspace. 
Disponível em: http://www.rushkoff.com/downloadables/cyberiabook/   (tradução própria)
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Lessig: a regulamentação
da cultura
Fabrício Ofugi15

Seria possível alguém discordar da enorme influência que as redes digitais e a Internet 
exercem na vida de todas as pessoas, estejam ou não conectadas a ela. No entanto, exemplos do 
cotidiano podem comprovar o inverso. No dia três de julho de 2008, um problema ocorrido 
nos sistemas de distribuição de uma empresa de telefonia, provedora responsável ao acesso 
à Internet de 68% da cidade de São Paulo, promoveu uma série de transtornos na capital. 
Segundo relato do jornal Folha de São Paulo, entre 40% e 70% dos órgãos da prefeitura da 
cidade foram afetados, entre secretarias e postos de polícia. Instituições financeiras e casas 
lotéricas também foram comprometidas. Conseqüentemente, usuários de serviços públicos 
foram prejudicados. Emissão de bilhetes de transporte e serviços de atendimento ao cidadão, 
por exemplo, não funcionaram enquanto o problema não foi resolvido. Neste caso, o não 
acesso à Internet afetou, direta e indiretamente, a vida de milhares de paulistanos.

Em Cultura Livre: como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura 
e controlar a criatividade (2005), o pesquisador, ativista e professor de Direito, Lawrence 
Lessig, aborda essa questão. De como a vida na rede interfere na vida fora dela. 

Cultura Livre trata sobre os problemas que a Internet causa mesmo depois 
de o modem ser desligado. Este livro é um debate sobre como as batalhas 
atuais da vida online têm afetado de maneira determinante a vida das 
“pessoas que não estão online” (Lessig, 2005: 25-6). 

Lessig (2005) enfatiza que não há um botão que isole as pessoas dos efeitos 
provocados pela Internet. No entanto, se por um lado a rede mediada por computadores 
encontra-se presente nas atividades burocráticas e afeta a vida das pessoas pela falta de 
acesso a serviços à população, em outro extremo seus recursos são capazes de gerar ações de 
empresas, como sugere o título do livro, para bloquear e controlar a cultura e a criatividade. 
Este texto apresenta essa conjuntura, com base nos casos apresentados por Lawrence Lessig 
e na legislação norte-americana, na qual as empresas de conteúdo agem para regulamentar 
e impedir a cultura livre.

Uma cultura pode ser considerada livre quando existem possibilidades para que 

15  Jornalista por formação, o autor é produtor de grupos e eventos culturais e aluno de Mestrado em “Co-
municação na Contemporaneidade”, da Faculdade Cásper Líbero
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as pessoas utilizem o que há disponível, em termos culturais, para novas criações Quando 
Walt Disney baseou-se em histórias escritas pelos irmãos Grimm16 para criar seu universo, 
“extraiu algo da cultura ao seu redor, combinou com o seu talento extraordinário e depois 
gravou o resultado na alma da sua cultura” (Lessig, 2005: 47). Disney fundamentou-se em 
uma cultura livre. Contudo, quando as autorizações são cada vez mais necessárias para o uso 
da “cultura ao redor”, cada vez mais se tem uma cultura de permissão.

A regulação das múltiplas possibilidades
A rede mediada por computadores mostra-se um conjunto de espaços que favorecem a 

expressão, criação, crítica e a distribuição de todo conteúdo neles criados ou digitalizados. 

Diferentemente de qualquer tecnologia que apenas capture imagens, a 
Internet permite que tais criações sejam compartilhadas com um incrível 
número de pessoas, de forma praticamente instantânea (Lessig, 2005:62).

Durante algum tempo, quando essa rede computacional era predominantemente 
acadêmica, usada para a ciência, e baseada em textos, as empresas de conteúdo negligenciaram 
sua importância. Porém, os usuários intensificaram o compartilhamento de arquivos, como 
vídeos e músicas, entre seus vários pares, inclusive desconhecidos. Então, essas empresas 
perceberam que isso se tornaria uma ameaça ao seu controle de uso e à venda de propriedade 
intelectual.

A Internet, além do entretenimento, permitiu que pessoas comuns pudessem “ser 
igualmente produtoras e consumidoras de informação” (Barbrook, 2003:146-7). Jovens 
pesquisadores puderam utilizá-la para desenvolver e aprimorar tecnologias. Por exemplo, 
a compressão de arquivos musicais no formato MP3 aliada às redes peer-to-peer (p2p) 
tornou-se uma realidade de distribuição e compartilhamento de músicas. Para este caso, 
Lessig enumerou quatro motivações para o fluxo de músicas. (A) Para adquirir a música 
em vez de comprá-la, (B) para se obter uma amostra, antes de adquiri-la ou comprá-la, (C) 
para obtenção de músicas fora de catálogo, embora protegidas por copyright e (D) para a 
distribuição de conteúdo não registrado/sem copyright ou cujo dono/autor deseje divulgar 
gratuitamente (2005).

Sobretudo pela motivação (1), as empresas de conteúdo viram seu negócio ameaçado. 
Embora Lessig seja contra a cópia ilegal e o seu uso comercial, explica que essa distribuição 
não constitui, necessariamente, a razão para queda em vendas de discos, alegada pela 
indústria fonográfica.

16  Cinderela e Branca de Neve ilustram adaptações de Disney a partir de obras dos irmãos Grimm.
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Embora os números sugiram que o compartilhamento seja prejudicial, 
é difícil quantificar seus danos. Culpar a tecnologia por qualquer queda 
nas vendas é prática antiga na indústria fonográfica. A história das fitas 
cassete é um exemplo.

(...) a pergunta não é simplesmente se o compartilhamento do tipo A 
é prejudicial. A pergunta é essa também, mas devemos igualmente 
investigar os benefícios trazidos pelos outros tipos de compartilhamento 
(Lessig, 2005:90).

É válido lembrar que, no ambiente intangível das redes uma cópia não significa 
a sua perda ou exclusão. Ou seja, diferentemente de um “roubo” físico de um cd em uma 
loja, a sua cópia e compartilhamento na Internet não representam um cd a menos para 
venda. Além disso, em nenhum momento da história se escutou tanta música como na 
contemporaneidade – as vendas podem cair, mas a distribuição e compartilhamento na rede 
computacional são crescentes.

As pesquisas e usos da Internet permitiram (e permitem) possibilidades variadas 
de criar, divulgar e compartilhar informações. No entanto, em virtude da influência das 
empresas de conteúdo, “pela primeira vez em nossa tradição, a maneira cotidiana de os 
indivíduos criarem e compartilharem cultura estão ao alcance das diretrizes legais” (Lessig, 
2005:25-6). 

Para bloquear esse fluxo de cultura, ou melhor, de bens culturais – imagens, músicas, 
filmes, textos – as empresas de conteúdo utilizaram a lei de copyright. O copyright é uma lei 
que “transforma o intangível em propriedade” (Lessig, 2005:101). Criada pelo parlamento 
inglês no século XVIII, regulava a permissão sobre cópia de publicações. Seu propósito foi 
diminuir o monopólio dos livreiros ingleses sobre as publicações. À época, garantiu-se que 
o controle legal por obras criativas estivessem livres, após determinado período de tempo. 
O parlamento inglês decidiu que “a cultura estava livre no sentido de que seus valores e 
seu crescimento não seriam mais controlados por um pequeno grupo de editores” (Lessig, 
2005:110). 

Em Cultura Livre, Lawrence Lessig analisa as leis e sua evolução dentro da tradição 
norte-americana. Segundo o autor, uma tradição baseada na liberdade de expressão e cultura 
livre que está sendo modificada pelo copyright.

Nos Estados Unidos o copyright nasceu baseado nos princípios ingleses, para se 
assegurar a propriedade criativa. No entanto, a sua evolução partiu de uma situação de 
algumas liberdades de cópia e uso para a total necessidade de permissão, conseqüência dos 
avanços das tecnologias e redes digitais (Lessig, 2005:143-183).
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Em vez de terem estabelecido um balanço entre as reivindicações de uma 
nova tecnologia e os direitos legítimos dos criadores de conteúdo, tanto 
as cortes como o Congresso impuseram restrições legais que irão asfixiar 
o novo para beneficiar o antigo (Lessig, 2005:200).

Lessig argumenta que o problema não é o copyright, mas a extensão de sua 
regulamentação. Para compreender os alcances dessa evolução, faz-se necessária a distinção 
entre cultura comercial e não-comercial. O que era produzido e vendido ou produzido para 
ser vendido assumia o caráter comercial. Tudo aquilo que era produzido sem fins de venda, 
não-comercial (Lessig, 2005:35). 

Nos primórdios, somente a cultura comercial era alvo do copyright e, para tanto, o 
criador deveria registrar sua obra. Terceiros podiam utilizá-la para transformá-la, mas não 
para copiá-la. Por transformação, entende-se as criações a partir de uma obra (as adaptações 
de Disney, por exemplo) ou a atualização/modificação de software de código aberto.

No momento atual todas as “instâncias passaram a ser governadas pela lei de 
copyright” (Lessig, 2005:182), sejam elas culturas comerciais ou não, transformadas ou não. 
Além disso, conforme o Ato de Extensão de Termos de Copyright Sonny Bono (de 1998) 
as obras que entrariam em domínio público naquele ano, foram prorrogadas por mais 20 
anos – a nona vez em um período de 40 anos em que os Estados Unidos prorrogaram o 
prazo de copyright.

Para ilustrar os efeitos causados por essas alterações é possível retirar três casos 
abordados por Lawrence Lessig em Cultura Livre.

Eldred 
Antes de ir à corte norte-americana, Eric Eldred era apenas um norte-americano 

aposentado que queria incentivar suas filhas à leitura de certos autores. Resolveu criar, na 
Internet, uma biblioteca constituída por obras de domínio público aliada a explicações 
sobre autores que gostaria que suas filhas lessem. Posteriormente, começou a digitalizar 
inúmeros outros livros que encontrava em domínio público. O problema de Eldred surgiu 
quando resolveu incluir em sua biblioteca, obras de Robert Frost. Essas obras se tornariam 
públicas em 1998. Mas, como referido anteriormente, nesse mesmo ano o Congresso dos 
Estados Unidos, com apoio de empresas de conteúdo, prorrogou o copyright. Entre essas 
empresas, estava a Disney – afinal, 1998 era também o ano em que Mickey Mouse cairia em 
domínio público. Eldred foi adiante e tornou-se cliente de Lawrence Lessig em processo na
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Suprema Corte dos EUA, alegando inconstitucionalidade do ato17.
O problema, neste caso, é que somente 2% entre as obras cujo prazo de copyright 

foi estendido em 1998 têm valor comercial contínuo, tal qual Mickey Mouse. O restante, 
que anteriormente seria não-comercial e aplicável a uso de toda sociedade, permanece 
igualmente bloqueado e condenado a esquecimento (Lessig, 2005: 222). Definitivamente, 
deixar de usar o Mickey poderia ser aceitável. Porém, não utilizar grande parte da produção 
cultural norte-americana do fim dos anos 1920 (ano de criação do famigerado rato), fere a 
produção de uma cultura livre.

O mais poderoso e sexy e bem-amado dos lobbies realmente tem como objetivo 
não a proteção da “propriedade”, mas a rejeição de uma tradição. Seu objetivo 
não é simplesmente proteger o que é deles. Seu objetivo é assegurar que tudo o que 
existe é aquilo que é deles.
Não é difícil entender porque os guerreiros adotam essa visão. Não é difícil 
enxergar por que eles seriam beneficiados, caso a competição do domínio público 
ligado à Internet pudesse de alguma forma ser esmagada. (...) eles temem a 
competição de um domínio público conectado a um público que agora tem os 
meios de criar e compartilhar sua própria criação (Lessig, 2005:253-3) 

É válido, ainda, constatar que não existe um banco de dados eficiente para se localizar 
os donos de copyright de uma obra. Ou seja, caso haja interesse em utilizar alguma criação, é 
necessário encontrar esse proprietário para se tentar a permissão de uso (Lessig, 2005:247).

Uso-justo
O documentarista Jon Else trabalhava em filme sobre o “Ciclo de peças de Wagner”. 

Em uma das cenas, havia uma televisão que exibia o desenho animado “Os Simpsons”. Essa 
cena tinha a duração de quatro segundos. Precavido, Else resolveu consultar Matt Groening, 
criador do desenho que, por sua vez, indicou que o documentarista procurasse a Gracie 
Films, produtora responsável pelos Simpsons. Ambos concordaram em ceder os direitos de 
uso da imagem a Jon Else, mas pediram, por fim, que ele consultasse a Fox, proprietária dos 
direitos de cópia do desenho. Para que Else utilizasse os quatro segundos e meio de “Os 
Simpsons” era preciso pagar uma taxa de licenciamento no valor de US$ 10 mil, cobrados 
pela empresa de conteúdo Fox. Era evidente, como Else confirmou ao consultar advogados, 

17  Lawrence Lessig dedica dois capítulos (Eldred e Eldred II, p. 215-253) para abordar o Ato de Extensão de 
Termos de Copyright Sonny Bono. Eric Eldred foi cliente de Lessig em ação na Suprema Corte dos Estados 
Unidos em que alegavam que esse ato era inconstitucional – iria contra a promoção do progresso à ciência e a 
limitação do tempo. Lessig e Eldred saíram derrotados. No livro, o autor narra o processo e aponta suas falhas 
e frustrações para o caso em questão.
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que o uso daqueles poucos segundos do desenho se constituiria em uso justo. 
No entanto, para não sofrer retaliações e prejudicar seu filme, os mesmos advogados 

o orientaram a não usar tais imagens, uma vez que a Fox acionaria seus advogados contra 
esse “uso justo”.

Em teoria, uso justo significa que você não precisa de permissão. A teoria, 
portanto, apóia a cultura livre e se posiciona contra uma cultura de permissão. 
Mas, na prática, o funcionamento do uso justo é bem diferente. As linhas tênues 
da lei, combinadas às extraordinárias penalidades às quais se está sujeito quando 
se cruza uma delas, significam que o uso justo verdadeiro para muitos tipos de 
criadores é resumido. A lei tem o objetivo correto; a prática acabou com esse 
objetivo (Lessig, 2005:114). 

Precaução
Os processos impostos pela indústria de conteúdo para assegurar o seu controle do 

mercado têm impedido as inovações. No setor automobilístico, conforme relata Lessig, “os 
fabricantes de carros têm medo de tecnologias que tangenciam a propriedade intelectual” 
(Lessig, 2003:197). No caso em questão, apresenta um texto de uma revista na qual a 
empresa BMW justifica que nenhum de seus carros possui um aparelho de som integrado 
que utilize o formato MP3 porque o departamento jurídico e o de marketing não se sentiam 
“confortáveis” para usar tal tecnologia. Neste caso, a precaução e o receio pela impunidade 
barraram a inovação. 

Regulamentação: quatro tipos de coerção
Desde seu primeiro livro, Code (and other laws of cyberspace), Lessig definiu quatro 

forças que agem para o aumento ou redução de uma regulação: a própria lei, as normas, 
o mercado e a arquitetura. Para tanto, propôs um diagrama (conforme figura a seguir) 
composto pelas quatro forças agindo sobre um ponto – que pode ser um indivíduo ou um 
grupo/sociedade (Lessig, 1999:86-99).
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Reprodução (Lessig, 2005:135)

A lei é considerada por Lessig a força mais óbvia (para os juristas, principalmente). 
Por ela, a regulamentação está baseada em punições para quem a descumprir. Evidentemente, 
se você descumpre uma lei de trânsito, estará sujeito a uma multa. O mesmo se refere à cópia 
de um livro protegido por copyright. Caso você o copie, estará infringindo a permissão do 
proprietário do direito de cópia e, conseqüentemente, sujeito a penalidades. “A multa é uma 
punição ex post por violar uma lei ex ante. Isso é imposto pelo Estado” (Lessig, 2005:135).

As normas também são responsáveis por impor punição ao transgressor. No entanto, 
envolve ações não abordadas pela lei. É o caso de costumes e outros comportamentos 
culturais. Pode não haver, por exemplo, uma lei para regular sobre o ato de “furar” fila. 
Por outro lado, sua ação pode causar certas punições, inclusive mais “doloridas” do que 
aquelas previstas por lei. “A marca da diferença não é a severidade da regra, mas sua fonte 
executora”. (Lessig, 2005:135).

O exemplo a seguir facilitará a compreensão da limitação imposta pelo mercado e 
a arquitetura. Uma pessoa decide viajar de carro. Entre as rodovias escolhidas para chegar 
ao destino, predominam aquelas pelas quais não há cobrança de pedágio. No entanto, essa 
pessoa não chegou ao destino em virtude de uma queda de uma ponte. Por essa simples 
exemplificação, pode-se perceber que o mercado (elevados preços influenciando na tomada 
de decisão para não pagar pedágio) influenciou a escolha do caminho e a arquitetura (queda 
da ponte) impossibilitou a conclusão da viagem.

Dentro da realidade da Internet, é possível aplicar os seguintes exemplos para a 
aplicação desses fatores. A considerar o compartilhamento de música na rede mediada por 
computadores, tem-se a seguinte hipótese:

O proprietário do copyright é livre para fixar o valor de sua obra, o que leva uma loja 
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de disco considerar tal valor ao fixar o preço para sua venda ao consumidor. Uma vez que 
o preço é elevado e não é possível copiar o disco, isso significa que o mercado e a lei são 
limitadores. 

Em outra hipótese, as empresas de conteúdo conseguem divulgar e convencer os 
cidadãos de que copiar e compartilhar músicas são atividades ilegais. Um grupo de artistas 
resolve abrir mão de seus direitos autorais e ofertar todas as suas músicas na rede. No 
entanto, como os cidadãos aceitaram que essa prática não é legal, alguns reprimem aqueles 
que a executarem. Essa repressão apresenta-se como uma norma.

Em relação à arquitetura, Lessig apresenta o exemplo do software Adobe E-book 
Reader. Esse programa definia algumas permissões ao seu leitor, como imprimir ou copiar o 
livro em questão. Essas permissões encontradas são definidas pelos códigos de programação 
do software, ou seja, sua arquitetura. Embora alguns livros fossem de domínio público, a 
arquitetura do software não permitia sua cópia, por exemplo. 
 Lessig, no entanto, utiliza o E-book Reader para abordar o copyright dos códigos de 
programação. Se um programador consegue, por meio dos códigos, liberar a cópia de um 
livro de domínio público não permitida pelo E-book Reader, estaria infringindo o copyright 
da programação da empresa Adobe (Lessig, 2005:159-172).

A premissa de que o código definia as permissões nos livros utilizando o software foi 
a motivação para que, em estudos anteriores, Lessig propusesse que no ciberespaço “código 
é a lei”.

Empresas de entretenimento: os “legais” de 
hoje são os piratas de ontem

No início do século XX, vários estúdios de cinema independentes migraram da 
costa leste dos Estados Unidos para a Califórnia, na costa oeste do país. A razão para 
esse êxodo foi nada mais que a fuga do controle da patente de Thomas Edison sobre o 
cinema. O severo controle da patente pela Motion Pictures Patents Company (Companhia 
de Patentes de Filmes/ou Indústria Cinematográfica18 – MPPC), fez com que os estúdios 
independentes (entre eles nomes como a Fox Film) migrassem para o outro lado do país, 
onde o acesso para tal controle era mais difícil. Anos depois, quando a fiscalização foi capaz 
de cobrir maior parte dos Estados Unidos, a patente tinha expirado – o prazo, então de 17 
anos, foi o suficiente para que a indústria cinematográfica prosperasse na região a qual se 
denomina Hollywood (Lessig, 2005:74-82).
18  Tradução livre sobre do nome da MPPC.
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Lessig apresenta este, entre outros exemplos do rádio, televisão e TV a cabo, de 
como “os piratas da geração passada se tornam os bacanas desta geração” (Lessig, 2005:74). 
O interessante, nesse aspecto, é que as empresas de conteúdo e entretenimento, como a Fox 
e a Disney, que surgiram a partir de uma cultura livre são aquelas que hoje conduzem o 
lobby junto ao Estado e organizações para que prazos de copyright sejam prorrogados (vide 
Ato de Extensão de Termos de Copyright Sonny Bono – que também fora apelidada de “lei 
de proteção do Mickey Mouse”), que o compartilhamento de arquivos por meio de redes 
digitais e peer-to-peer sejam caracterizados como crimes, enfim, que se perpetue uma cultura 
de permissão.

Em resposta à ameaça real, ainda que não dimensionada, que as 
tecnologias da Internet representam para o modelo de produção e 
distribuição característico do século XX, a lei e a tecnologia estão sendo 
transformadas de tal forma que minarão a nossa tradição de cultura livre. 
O direito de propriedade específico em que consiste o copyright já não é 
mais balanceado, inclinado para um extremo como está. A oportunidade 
para criar e transformar está enfraquecida em um mundo no qual a criação 
depende de permissão judicial, e a criatividade precisa sempre consultar 
um advogado (Lessig, 2005:183)

Creative Commons e a luta por uma cultura 
livre

Lawrence Lessig define que a historia e as perspectivas que apresenta são sombrias. 
A sua preocupação reside na passividade com a qual as pessoas estão lidando com o assunto. 
As idéias de senso comum não percebem a concentração das empresas de conteúdo e seu 
controle por meio do copyright. Nesse cenário sombrio apresentado por Lessig, jovens 
pesquisadores são tratados como criminosos e utilizados como bodes expiatórios. Jesse 
Jordan é um jovem que criou um sistema de busca cujo conteúdo era arquivos digitais, como 
músicas. A indústria fonográfica processou Jordan e o condenou a uma multa de US$ 15 
milhões. O caso foi encerrado quando Jordan ofereceu todo o seu dinheiro, US$ 15 mil.

(...) de acordo com uma legislação que está sendo implantada neste 
momento no Congresso, um médico que remover a perna errada de um 
paciente poderá vir a pagar não mais que US$ 250 mil em danos por dor 
e sofrimento. Será que o senso comum pode reconhecer o absurdo em um 
mundo onde a multa máxima por baixar duas músicas da Internet é maior 
que a multa de um médico negligente, que mutila seu paciente como um 
açougueiro? (Lessig, 2005:191).
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Assim como Jesse Jordan, entre de 40 e 60 milhões de cidadãos norte-americanos 
podem ser considerados criminosos por copiarem e compartilharem arquivos digitais, 
corrompendo a lei de copyright.

Nesse contexto, Lessig espera uma mudança de visão do senso comum em relação 
ao copyright conforme a regulamentação contemporânea e convoca artistas, professores, 
pesquisadores e demais cidadãos a lutar pela cultura livre. Aponta que somente com apoio 
da sociedade e ação dos legisladores esse quadro pode mudar.

Além de propor atualizações à legislação vigente sobre o copyright como vigências 
mais curtas e defesa de uso justo e livre, Lessig é um dos criadores do Creative Commons 
(Lessig, 2005: 268-297). O Creative Commons (CC) é uma licença que, diferentemente do 
copyright em “todos os direitos reservados”, prevê “alguns direitos reservados”. Assim, o 
proprietário da CC pode definir, entre outros fatores, o uso não-comercial de sua obra, a 
sua transformação por remix ou sample. A edição brasileira de Cultura Livre, por exemplo, 
é não-comercial e o leitor pode copiá-lo, distribuí-lo, exibi-lo e executá-lo, bem como criar 
obras derivadas, desde que cite a referência.

Sobre o compartilhamento de bens culturais digitais, conforme divisão anterior (A, 
B, C e D), para a música, Lessig propõe, com o intuito de minimizar danos e maximizar 
benefícios da inovação tecnológica (Lessig, 2005:294):

Garantir o compartilhamento pelo tipo D (entre aqueles que desejem divulgar suas 1. 
obras, sem registro de direito autoral ou com alguns direitos reservados);
Legalizar o compartilhamento comercial do tipo C (obras fora de catálogo), desde 2. 
que haja um encargo fixo para os autores, determinado por lei;
Cobrar impostos para compensar o compartilhamento do tipo A, desde que se 3. 
comprovem os seus danos reais.

É possível perceber, pela proposta acima, a razão pelo equilíbrio, defendida por Lawrence 
Lessig. 

(...) a cultura livre que eu defendo neste livro é um equilíbrio entre 
anarquia e controle. Uma cultura livre, como um livre mercado, é repleta 
de propriedade. É repleta de regras de propriedade e contratos que são 
garantidos pelo Estado. Mas, assim como um livre mercado se corrompe 
se a propriedade se torna feudal, uma cultura livre também pode ser 
arruinada pelo extremismo nos direitos de propriedade que a definem. É 
isso que eu temo sobre nossa cultura. É contra esse extremismo que esse 
livro foi escrito (Lessig, 2005:28).
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Futuro sombrio ou liberdade de dádiva?
Os relatos e as considerações apresentadas por Lawrence Lessig (2005) são legítimos. 

O professor de Direito não comenta o futuro e, tampouco, faz previsões. Porém, se baseia na 
história e aborda acontecimentos que presenciou ou acompanhou de posição privilegiada, 
como no processo de Eric Eldred na Suprema Corte dos Estados Unidos.

Estudioso das leis, Lessig também conhece o poder exercido pelo mercado e as 
possibilidades que os códigos possibilitam dentro da rede mediada por computadores. Seria 
trivial apontá-lo como um pessimista. Neste caso, um exemplo simples poderia ilustrar 
como o mercado e a arquitetura pode bloquear o acesso à Internet – os múltiplos espaços 
onde as pessoas podem criar e compartilhar cultura (e cuja importância é possível verificar 
pela leitura de outros capítulos deste livro): basta o preço para acessá-la ser elevado e as 
conexões limitadas – como a proibição de uso da inovação do p2p ou acesso a serviços de 
mensagem instantânea.

No entanto, há também visões otimistas em relação à cultura na rede mediada por 
computadores. O pesquisador e coordenador do Centro de Pesquisa de Hipermídia da 
Universidade de Westminster (Inglaterra), Richard Barbrook acredita que “as mercadorias 
de mídia na rede vão transmudar-se em dádiva” (Barbrook, 2003:142). 

Barbrook acredita que somente o medo de serem presas fará com que as pessoas 
parem de compartilhar arquivos de propriedade autoral. Essa opinião também deve ser 
corroborada pelas empresas de conteúdo e o Estado norte-americano, vide o uso de bodes 
expiatórios, como o referido Jesse Jordan.

Mas, diferentemente de Lessig, Richard Barbrook arrisca-se a prever um futuro. 
Um futuro otimista em relação à cultura na rede, uma vez que a Internet foi construída 
com dentro de princípio da “economia acadêmica da dádiva” e cuja imagem é baseada na 
flexibilidade, participação e auto-organização.

Mais cedo ou mais tarde, o Estado vai abandonar suas tentativas de 
impor censura econômica à rede. Mesmo as empresas de mídia acabarão 
finalmente tendo que aceitar o fim do fordismo na informação. Em vez de 
aplicar as leis de proteção ao direito autoral, a intervenção governamental 
pode focar-se na extensão e na melhoria do acesso à rede de todos. A 
liberdade “negativa” em relação à censura do Estado tem que evoluir em 
liberdade “positiva” de fazer mídia. Na era da rede, a liberdade de expressão 
pode tornar-se “o direito de fazer barulho (...) de criar seu próprio 
código e trabalhar (...) o direito de fazer a escolha livre e irrevogável de 
se interligar ao código de outros – isto é, o direito de resolver a vida” 
(Barbrook, 2003:148).
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A se considerar o universo de 40 a 60 milhões de norte-americanos que com-
partilhavam músicas e outros arquivos segurados pelo copyright no ano de 2003 (conforme 
referido anteriormente) e somente 2% de obras, cujo ingresso ao domínio público estava 
previsto para 1998, com uso comercial, resta saber se qual lado prevalecerá. Não é possível 
prever, mas pode-se concordar com Barbrook quando diz que “os interesses econômicos de 
poucos não poderão mais ter precedência sobre as liberdades políticas da maioria” (Barbrook, 
2003:143).
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Castells: a era do 
informacionalismo
Rodrigo Fonseca de Almeida19

Na última década do século XX, o sociólogo espanhol Manuel Castells publicou um 
extenso estudo acerca do que chamou de revolução tecnológica na sociedade, com impactos 
globais e locais. No primeiro livro da trilogia A era da informação: economia, sociedade e cultura 
chamado A sociedade em Rede (2007), o autor discorre a respeito de conceitos e análises 
das transformações da sociedade ocasionadas, principalmente, pelo avanço da economia da 
informação e do conhecimento, que se desenvolveu subsidiada por inovações tecnológicas 
nos campos da comunicação e culminou na formatação da sociedade em rede, mediada por 
computadores conectados por meio de tecnologias de telecomunicação.

Embora seu estudo seja profundo e com importância notada em todo o mundo, o 
autor deixa claro não se tratar de uma análise social final, pois reconhece que “todos os livros 
pertencem à sua época e precisam ser superados pelo desenvolvimento e pela retificação das 
idéias que contêm em novos ambientes sociais de conhecimentos” (Castells, 2007:21). Mas, 
sobre o atual momento histórico e social, o sociólogo traz um bom panorama dos contornos 
das complexas redes que compõem ambientes sociais importantes, como governo, trabalho 
(e as suas muitas relações), comunicação, espaço, tempo, fronteiras, territórios, entre outros.

Segundo Castells (2007), está em curso uma revolução tecnológica concentrada 
nas tecnologias da informação que remodela a base material da sociedade em ritmo 
acelerado, na qual o próprio capitalismo atravessa uma fase de reestruturação caracterizada 
por alguns fatores, como: flexibilidade de gerenciamento; descentralização das empresas 
e as respectivas organizações em redes internas e externas (com outras companhias e 
instituições); fortalecimento do papel do capital frente ao trabalho; individualização e 
diversificação das relações de trabalho; incorporação das mulheres na força de trabalho 
remunerada; intervenção estatal para desregular os mercados e desfazer o estado do bem-
estar social; e elevação da concorrência econômica global. Paralelamente a este cenário, o 
autor chama a atenção para o fato de que a formatação da sociedade em rede vem permitindo 
uma integração global dos mercados financeiros, surgimento de novos centros tecnológicos 

19 Jornalista e Mestre em “Comunicação na Contemporaneidade”, da Faculdade Cásper Líbero.
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e industriais dominantes e mudanças geopolíticas em várias regiões do planeta, “embora 
isso se dê com desenvolvimento desigual pelas diferenças significativas de facilidade ou 
dificuldade de acesso às redes”(Castells, 2007:39-40). 

Neste panorama, Castells deixa claro se tratar de um cenário montado sobre 
avanços tecnológicos na área de comunicação, sobretudo da comunicação ocorrida sobre 
plataformas digitais, em forma de códigos, ou ainda na forma de transações financeiras. 
Para o autor, é um ambiente de comunicação cuja língua digital passa a ser universal e que 
promove uma integração global. Deste modo, ele avalia que esta situação vai além do que 
o professor canadense Marshall McLuhan (1979) identificou como “aldeia global” quando 
analisou o papel dos avanços tecnológicos de comunicação e chegou à conclusão de que “o 
meio é a mensagem” devido aos fortes impactos dos meios sobre a sociedade no que diz 
respeito ao movimento de troca de informações – transmissão, recepção e retransmissão das 
mensagens. 

No ambiente da globalização, ou de uma sociedade global interligada e interconectada 
em diversos graus e esferas sociais e econômicas, Castells (2007) chama a atenção para o 
que acredita ser “a revolução da tecnologia da informação”. O autor define como revolução 
o processo atual de transformação tecnológica em expansão exponencial em razão da sua 
capacidade de criar interfaces entre campos mediante uma linguagem digital comum, na 
qual a informação pode ser gerada, armazenada, recuperada e transmitida. Para ele, este 
fato é, “no mínimo, um evento histórico da mesma importância da Revolução Industrial do 
século XVIII, induzindo um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, 
sociedade e cultura” (Castells, 2007:68). O autor frisa, contudo, que as bases de sustentação 
do que descreve como revolução são as tecnologias de informação, processamento e 
comunicação. 

A definição de “revolução” para o cenário descrito, entretanto, pode ser compreendida 
também como uma grande série de inovações na área de tecnologia da comunicação, pois 
o termo “revolução” requer uma quebra de paradigma, na qual uma situação se sobrepõe a 
outra, substituindo-a. Mesmo os avanços observados por Castells tendo caráter notável na 
sociedade, a comunicação digital ainda não se sobrepôs às outras plataformas a ponto de 
substituí-las, embora atualmente sua utilização se dê em larga escala de forma integrada 
e convergente para texto, sons, imagens e códigos numéricos. O autor argumenta, porém, 
que entende como “revolução” o fato de um grande aumento de aplicações tecnológicas ter 
transformado os processos de produção e distribuição, criando uma extensa gama de novos 
produtos e mudando de “maneira decisiva a localização das riquezas e do poder no mundo, 
que, de repente, ficaram ao alcance dos países e elites capazes de comandar o novo sistema 
tecnológico”. (Castells, 2007:71).
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Do capitalismo ao informacionalismo
Castells chama de informacional, global e em rede a economia surgida em escala 

mundial nos últimos 25 anos do século XX. Ele justifica cada uma destas características da 
nova economia da seguinte maneira:

É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades 
ou agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem 
basicamente de sua capacidade de gerar, processar, e aplicar de forma 
eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque as 
principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como 
seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração, 
informação, tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, 
diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. 
É rede porque, nas novas condições históricas, a produtividade é gerada, 
e a concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes 
empresariais (Castells, 2007:119).

Para Castells, o surgimento da economia da informação que, de fato, conquistou 
importância significativa em todas as outras atividades econômicas, inclusive, e, sobretudo, 
as industriais, fez o capitalismo evoluir para uma nova formatação, que ele define como 
“informacionalismo”. O autor atribui este ponto aos muitos efeitos das transformações 
econômicas, principalmente no que diz respeito a fatores como produtividade, compe-
titividade e lucratividade, que passaram a ser muito influenciados pelo acúmulo e aplicação 
dos conhecimentos e capacidade de acesso às informações, bem como do seu movimento 
entre os diversos nós que compõem as redes empresariais nas mais diferentes áreas. Neste 
sentido, Castells faz a seguinte afirmação: “A lucratividade e a competitividade são os verda-
deiros determinantes da inovação tecnológica e do crescimento da produtividade” (Castells, 
2007:136).

 Neste ambiente, o autor frisa que a corrida tecnológica entre as empresas que disputam 
os melhores resultados no mercado costuma recompensar as melhores estratégias, enquanto 
as companhias mais lentas desaparecem gradualmente num universo que, realmente, tem 
vencedores e derrotados numa economia global e com capacidade de funcionar em tempo 
real – ele descreve como economia global a “economia cujos componentes centrais têm a 
capacidade institucional, organizacional e tecnológica de trabalhar em unidade e em tempo 
real, ou em tempo escolhido, em escala planetária” (Castells, 2007:143).

A situação descrita, que culmina no “informacionalismo”, é facilitada e estimulada 
pelo efeito da rede no sentido de criar uma interdependência global dos mercados financeiros, 
resultante no que o autor cita como cinco fatos principais: desregulamentação dos mercados 
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financeiros na maioria dos países e a liberalização das transações internacionais; infra-
estrutura tecnológica com telecomunicações avançadas, sistemas interativos de informações e 
computadores potentes; natureza dos novos produtos financeiros; movimentos especulativos 
de fluxos financeiros; e presença de firmas de avaliação do mercado, que são fortes elementos 
de interligação entre os mercados financeiros. “A globalização dos mercados financeiros é a 
espinha dorsal da nova economia global”, ressalta (Castells, 2007:145-147).

O autor reitera ainda que, pela primeira vez na história, o planeta todo é capitalista, 
ou depende da sua ligação com as redes capitalistas globais, embora ressalte se tratar de 
um “novo tipo de capitalismo, tecnológica, organizacional e institucionalmente distinto do 
capitalismo clássico” (Castells, 2007:202). O argumento defendido por Castells, entretanto, 
esbarra na idéia defendida por Carl Shapiro e Hal Varian de que, “embora a tecnologia 
mude e avance, o mesmo não ocorre com as leis da economia, que se mantêm as mesmas” 
(Shapiro e Varian, 2003:14). Mesmo que estes autores reconheçam os impactos das 
evoluções tecnológicas, eles enxergam estes avanços e a infra-estrutura da rede apenas como 
a embalagem que permite entregar (ou distribuir) a informação. “A infra-estrutura está 
para a informação assim como a garrafa está para o vinho”, comparam (Shapiro e Varian, 
2003:21).

 Diferente de Castells, os economistas Shapiro e Varian entendem que os conceitos do 
que chamam de “velha economia” se aplicam à “nova economia”. Os exemplos apresentados 
por eles demonstram, inclusive, que voltar um pouco na história, ao tempo do advento do 
sistema telefônico, pode ser um bom caminho para compreender a Internet e o advento das 
redes baseadas em fluxo de informações.

Da informação de massa ao surgimento de 
redes interativas

Para Castells, a interação de vários modos de comunicação em uma rede interativa, 
proporcionada pelas transformações tecnológicas, tem dimensões históricas semelhantes às 
da criação do alfabeto. Embora esta observação possa ser tida como exagerada, seus críticos 
hão de concordar que não podem subestimar a importância do que ele explica como a 
“formatação de um hipertexto e uma metalinguagem que, pela primeira vez na história, 
integra no mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação humana” 
(Castells, 2007:414). São, realmente, muito significativos os impactos desta descrição sobre 
os aspectos comunicacionais.
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A integração potencial do texto, imagens e sons num mesmo sistema – 
interagindo a partir de pontos múltiplos, no tempo escolhido (real ou 
atrasado) em uma rede global em condições de acesso aberto e de preço 
acessível – muda de forma fundamental o caráter da comunicação. (...) O 
surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado 
pelo seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação 
e interatividade potencial está mudando e mudará para sempre nossa 
cultura (Castells, 2007:414).

O autor atribui à influência dos novos sistemas de comunicação o surgimento de 
uma nova cultura, que define como a “cultura da virtualidade real” (Castells, 2007: 415). 
Neste processo, Castells remete sua análise ao estudo de McLuhan (1979) acerca dos 
impactos dos meios tecnológicos sobre os processos comunicacionais e conta que o advento 
dos meios eletrônicos como a TV e o rádio representaram o fim da comunicação dominada 
essencialmente pela escrita e pela ordem do alfabeto fonético. Da mesma forma, a leitura de 
Castells leva a crer que semelhante processo está em curso com o advento da comunicação 
mediada por computadores conectados por meio de tecnologias e infra-estrutura de 
telecomunicação e a conseqüente formatação da sociedade em rede. No que diz respeito à 
comunicação midiática, vale atenção para o comentário do sociólogo que informa que “o 
padrão comportamental mundial predominante parece ser que, nas sociedades urbanas, o 
consumo da mídia é a segunda maior categoria de atividade depois do trabalho e, certamente, 
a atividade predominante nas casas” (Castells, 2007:418).

No que diz respeito à evolução da comunicação de massa para a comunicação 
interativa da sociedade em rede, Castells lembra se tratar de um caminho no qual a questão 
principal passou a ser o fato de que, enquanto a mídia é um sistema de comunicação de mão-
única, o processo real de comunicação não o é, pois depende da interação entre emissor e 
receptor na interpretação da mensagem (Castells, 2007:420). Ou seja, trata-se de um ponto 
facilitado pelas novas tecnologias de comunicação mediada por computadores que acaba 
por determinar, segundo o autor, uma nova mídia, com audiência segmentada que, embora 
maciça em termos de números, já não é mais de massa em termos de simultaneidade e 
uniformidade das mensagens recebidas e trocadas, pois o receptor torna-se também emissor 
num processo de interação. Assim, ele deixa claro que o processamento das informações vai 
muito além da comunicação de mão-única. Com a atenção voltada aos meios de comunicação 
mais interativos, o autor ressalta que a Internet tem tido um índice de penetração mais veloz 
do que qualquer outro meio de comunicação na história.

Outro ponto da nova mídia, comentado por Castells, é o fato de a rede ser de difícil 
regulação, privatização e comercialização por parte de esforços de controles tributários, 
estatais ou corporativos. Deste modo, diz que “as redes de comunicação mediadas por 
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computadores, dentro e fora da Internet, têm como características penetrabilidade, 
descentralização multifacetada e flexibilidade” (Castells, 2007:442). Ele frisa que as novas 
mídias, diferente da mídia de massa, até então considerada tradicional, têm propriedades de 
interatividade e individualização tecnológica e cultural embutidas.

Ainda sobre a evolução da comunicação de massa para uma nova formatação, 
em rede e com interatividade proporcionada pela mediação de computadores, o autor 
defende que, o fato das pessoas moldarem a tecnologia para adaptá-la às suas necessidades 
beneficiou esta evolução. Este argumento conduz à compreensão de que o estabelecimento 
de uma comunicação mais interativa é uma necessidade de as pessoas buscarem meios 
para estabelecerem processos comunicacionais mais próximos do que possuem nas relações 
interpessoais. Contudo, Castells deixa claro que os novos meios de comunicação eletrônica 
não têm divergido das culturas tradicionais, mas têm as absorvido por meio de plataformas 
multimídia. 

Porém, a relação das novas mídias com as mídias tradicionais e outras categorias 
detentoras do poder comunicacional na sociedade têm apresentado situações de tensão, 
como mostra Castells:

A inclusão da maioria das expressões culturais no sistema de comunicação 
integrado baseado na produção, distribuição e intercâmbio de sinais 
eletrônicos digitalizados tem conseqüências importantes para as formas e 
processos sociais. Por um lado, enfraquece de maneira considerável o poder 
simbólico dos emissores tradicionais fora do sistema, transmitindo por 
meio de hábitos sociais historicamente codificados: religião, moralidade, 
autoridade, valores tradicionais, ideologia política. Não que desapareçam, 
mas são enfraquecidos a menos que se recodifiquem no novo sistema, 
onde seu poder fica multiplicado pela materialização eletrônica dos 
hábitos transmitidos espiritualmente. (...) As sociedades ficam final e 
verdadeiramente desencantadas porque todos os milagres estão on-line e 
podem ser combinados em mundos de imagens autoconstruídas (Castells, 
2007:461-462).

Pela observação do autor, entende-se que as evoluções tecnológicas de comunicação 
na sociedade em rede têm contribuído para impactos sobre toda a vida social, econômica e 
comunicacional. Os novos sistemas de comunicação têm também transformado, inclusive, 
as noções de espaço e tempo até hoje estudadas por muitos teóricos por serem dimensões 
fundamentais da vida humana. Aqui, o sociólogo conta que o “espaço de fluxos” tem substituído 
o “espaço de lugares” e o tempo passa a ser apagado no novo sistema de comunicação, pois 
as noções de passado, presente e futuro podem ser passíveis de programação para interagir 
entre si numa mesma mensagem. 
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O espaço de fluxos e o tempo intemporal são as bases principais de 
uma nova cultura, que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de 
representação historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real, 
onde o faz-de-conta vai se tornando realidade (Castells, 2007:462).

O espaço de fluxos e o tempo intemporal 
da sociedade em rede

Castells abre sua análise a respeito das alterações nos sentidos de os homens 
enxergarem as noções de espaço e tempo, afirmando serem estas as principais dimensões 
materiais da vida humana. Porém, diferente das teorias clássicas que supõem o domínio do 
espaço pelo tempo, propõe a hipótese de que o espaço organiza o tempo na sociedade em 
rede. Ele afirma que “tanto o espaço quanto o tempo estão sendo transformados sob o efeito 
combinado do paradigma da tecnologia da informação e das formas e processos sociais 
induzidos pelo processo atual de transformação histórica” (Castells, 2007:467). 

Antes de abordar as questões referentes ao que chama de “tempo intemporal”, Castells 
(2007) dedica sua análise às alterações no sentido do espaço, com a formatação do “espaço 
de fluxos”. O autor informa que, atualmente, pelo fato de a economia informacional global 
ser organizada em torno de centros de controle e comando capazes de coordenar, inovar e 
gerenciar atividades interligadas por meio de redes corporativas ou institucionais, o princípio 
das atividades de qualquer setor econômico pode ser reduzido à geração de conhecimento e 
a fluxos da informação, cujos sistemas avançados de telecomunicação possibilitam que sua 
localização esteja dispersa no planeta. Isso permite o serviço de gerenciamento de unidades 
produtivas que estejam em localizações distantes, mas conectadas, por meio de um processo 
que Castells cita como “descentralização do trabalho de escritório”. 

Sobre as alterações que criam espaço em ambientes digitais ou virtuais, Castells 
destaca que, do ponto de vista da teoria social, “espaço é o suporte material de práticas 
sociais de tempo compartilhado” e acrescenta, entretanto, que “qualquer suporte material 
tem sempre um sentido simbólico” (Castells, 2007: 500). Neste contexto, frisa que a nossa 
sociedade atual está construída em torno de fluxos (capital, informação, tecnologia, interação 
organizacional, imagens, sons e símbolos) e que, portanto, são eles que dominam a vida 
econômica, política e simbólica. 

Proponho a idéia de que há uma nova forma espacial característica das 
práticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço 
de fluxos. O espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais de 
tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos, entendo 
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as seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e 
interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores 
sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da sociedade. 
Práticas sociais dominantes são aquelas que estão embutidas nas 
estruturas sociais dominantes. Por estruturas sociais dominantes, entendo 
aqueles procedimentos de organizações e instituições cuja lógica interna 
desempenha papel estratégico na formulação das práticas sociais e da 
consciência social para a sociedade em geral (Castells, 2007:501).

Castells descreve o espaço de fluxos pela combinação de três camadas de suportes 
materiais. Segundo ele, a primeira (ou o primeiro suporte material) é constituída por 
um circuito de impulsos eletrônicos (microeletrônica, telecomunicações, processamento 
computacional, sistemas de transmissão e transporte em alta velocidade – também com base 
em tecnologias da informação) que formam a base material dos processos estratégicos na 
rede da sociedade; a segunda é constituída por seus nós, ou centros de importantes funções 
estratégicas, e centros de comunicação; e a terceira refere-se à organização espacial das elites 
gerenciais dominantes (e não das classes) que exercem as funções direcionais em torno das 
quais esse espaço é articulado. 

Contudo, para não confundir a definição de espaço de fluxos com a de lugar, o autor 
frisa que este último é um local cuja forma, função e significado são independentes dentro 
das fronteiras da proximidade física. Mas, sobre a transformação dos conceitos ocasionada 
pela formatação da sociedade em rede, o autor faz a seguinte observação:

As pessoas ainda vivem em lugares. Mas, como a função e o poder em 
nossas sociedades estão organizados no espaço de fluxos, a dominação 
estrutural de sua lógica altera de forma fundamental o significado e a 
dinâmica dos lugares. A experiência, por estar relacionada a lugares, 
fica abstraída do poder, e o significado é cada vez mais separado do 
conhecimento. Segue-se uma esquizofrenia estrutural entre duas lógicas 
espaciais que ameaça romper os canais de comunicação da sociedade. 
A tendência predominante é para um horizonte de espaço de fluxos 
ahistórico em rede, visando impor sua lógica nos lugares segmentados 
e espalhados, cada vez menos relacionados uns com os outros, cada 
vez menos capazes de compartilhar códigos culturais. A menos que, 
deliberadamente, se construam pontes culturais, políticas e físicas entre 
essas duas formas de espaço, poderemos estar rumando para a vida em 
universos paralelos, cujos tempos não conseguem encontrar-se porque são 
trabalhados em diferentes dimensões de um hiperespaço social (Castells, 
2007:517-518).

Após discutir as alterações referentes às noções de espaço na sociedade em rede, 
ocasionadas pelo advento das tecnologias da informação, Castells conduz sua análise 
aos impactos sobre as noções de tempo, culminando no que ele denomina como “tempo 
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intemporal”, sendo esta nova noção de tempo ligada à nova noção de espaço que abordou. 
“A transformação do tempo sob o paradigma da tecnologia da informação, delineado pelas 
práticas sociais, é um dos fundamentos de nossa sociedade, irremediavelmente ligada ao 
surgimento do espaço de fluxos” (Castells, 2007:524). Vale frisar que Castells chama de 
“tempo intemporal” a forma dominante emergente do tempo social na sociedade em rede, 
já que, conforme lembra, o espaço de fluxos não anula a existência de lugares. 

Em sua observação, Castells ressalta que o tempo linear, irreversível, mensurável 
e previsível está sendo fragmentado na sociedade em rede, sendo as noções de tempo 
relativizadas segundo os contextos sociais. Sua análise remete também à necessidade de 
impor maior velocidade. “Comprimir o tempo até o limite equivale a fazer com que a 
seqüência temporal, e, por conseguinte, o tempo desapareça” (Castells, 2007:526). Neste 
sentido, cita o capital como fator mais que compressor do tempo, pois “absorve-o e vive da 
(isto é, gera renda econômica) digestão de seus segundos e anos” (Castells, 2007:528-529).

A respeito da influência do capital sobre as noções de tempo na sociedade em rede, 
Castells observa a flexibilização da temporalidade sobre os sistemas de gerenciamento da 
produção em rede como um forte impacto. O autor informa que o tempo, neste contexto, 
passa a ser gerenciado como um recurso não mais da maneira linear da produção em massa, 
mas como fator de diferenciação em relação à temporalidade de outras companhias do 
mercado e das outras redes, processos e produtos. Deste modo, a lógica da observação de 
Castells conduz ainda à identificação de movimentos de flexibilização das horas da força de 
trabalho na sociedade em rede, diferente da realidade social da indústria de massa, inclusive, 
com outros impactos ainda mais profundos. “Proponho a hipótese de que a sociedade em 
rede caracteriza-se pela ruptura do ritmo, ou biológico ou social, associado ao conceito de 
um ciclo de vida”, afirma (Castells, 2007:538).

Tais impactos da escalada das tecnologias da informação para toda a sociedade 
conduz Castells a identificar o surgimento do que define como “cultura da virtualidade 
real”, que é associada a um sistema multimídia eletronicamente integrado e que, segundo 
ele, “contribui para a transformação do tempo em nossa sociedade de duas formas diferentes: 
simultaneidade e intemporalidade” (Castells, 2007:553).

 O autor explica que, por um lado, a informação instantânea global oferece à 
sociedade uma instantaneidade temporal sem precedentes, além do fato de a comunicação 
mediada por computadores possibilitar ainda o diálogo em tempo real, congregando pessoas 
com interesses semelhantes em conversas interativas e multilaterais. Por outro lado, cita a 
mistura dos tempos na mídia, dentro de um mesmo canal de comunicação, à escolha do 
espectador ou interagente, que cria o que o autor define como “colagem temporal”, em que 
não apenas se misturam gêneros, mas seus tempos tornam-se síncronos em um horizonte 
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aberto sem começo, fim ou seqüência cuja lógica é diferente da sociedade de massa. No 
contexto da sociedade em rede, o autor observa ainda que:

O tempo intemporal pertence ao espaço de fluxos, ao passo que a dis-
ciplina tempo, o tempo biológico e a seqüência socialmente determinada 
caracterizam os lugares em todo o mundo, estruturando e desestruturando 
materialmente nossas sociedades segmentadas. O espaço modela o 
tempo em nossa sociedade, assim invertendo uma tendência histórica: 
fluxos induzem tempo intemporal, lugares estão presos ao tempo. (...) 
A transformação estruturou o ser, o tempo moldou o espaço (Castells, 
2007:557).

Considerações finais: a sociedade em rede
Castells inicia a conclusão do seu estudo apontando para a observação de uma 

tendência histórica na qual as funções e os processos dominantes na era da informação, ou 
no que denomina como “informacionalismo”, estão cada vez mais organizados em torno de 
redes. Neste cenário, o autor destaca que as redes constituem a nova morfologia social das 
nossas sociedades e ressalta que a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial 
a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. 
Contudo, embora lembre que a forma de organização social em redes tenha existido em 
outros tempos e espaços, as novas tecnologias de informação sustentam o estabelecimento 
de um paradigma em toda a estrutura social. Com a formatação deste cenário, destaca 
que:

Essa lógica de redes gera uma determinação social em nível mais alto que 
a dos interesses sociais específicos expressos por meio das redes: o poder 
dos fluxos é mais importante que os fluxos do poder. A presença na rede 
ou a ausência dela e a dinâmica de cada rede em relação às outras são 
fontes cruciais de dominação e transformação de nossa sociedade: uma 
sociedade que, portanto, podemos apropriadamente chamar de sociedade 
em rede, caracterizada pela primazia da morfologia social sobre a ação 
social (Castells, 2007:565).

Castells ressalta que a evolução das redes é facilitada por elas serem estruturadas 
de forma aberta, o que lhes permite uma expansão de forma ilimitada, com integração 
dos nós que conseguem interligar-se e comunicar-se em seu interior; isto é, desde que 
compartilhem os mesmos códigos de comunicação. E, como ocorre em outros formatos 
de processos comunicacionais e sociais diferentes da formatação em rede, o sociólogo 
cita a relação com os aspectos referentes ao poder cuja morfologia da rede conduz a uma 
drástica reorganização neste sentido. “As conexões que ligam as redes (por exemplo, fluxos 
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financeiros assumindo o controle de impérios da mídia que influenciam os processos 
políticos) representam os instrumentos privilegiados do poder. Assim, os conectores são os 
detentores do poder” (Castells, 2007:566-567). 

Outra conclusão importante, quando o autor aborda o advento do “informacionalismo”, 
é o fato de que este, embora representar uma evolução sobre as formas de gerenciamento 
e produção em rede, não implica ainda o fim do capitalismo. Mas enxerga que este novo 
formato de capitalismo é diferente dos seus antecessores na história, pois apresenta 
características distintas pelo fato de ser global e estar estruturado, em grande medida, em 
uma rede de fluxos financeiros. 

As conclusões de Castells também passam pela transformação da comunicação 
midiática de massa para a comunicação em rede, sobretudo no que se refere às alterações nas 
estruturas de poder. Em sua observação, frisa que no novo panorama “os poderes contidos 
nas redes de mídia ficam em segundo lugar em relação ao poder dos fluxos incorporados na 
estrutura e na linguagem das redes” (Castells, 2007:572).

Com a leitura das observações e análises de Castells acerca das transformações 
da sociedade, ficam claros os impactos das tecnologias da informação, agora formatada 
em redes conectadas entre si em escala e alcance global. Isso em universos distintos, com 
alterações do papel das posições governamentais, empresariais e midiáticas, sobretudo nos 
aspectos relativos à detenção do poder, cada vez mais sobre aqueles indivíduos ou instituições 
que detêm o papel de interconectar os nós nas várias redes que estão constituindo a nova 
formatação da sociedade.
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Jenkins: a cultura da 
participação
Luciano Yoshio Matsuzaki20

O trabalho do autor Henry Jenkins em Convergence Culture (2006) está enraizado em 
três conceitos-chave: convergência de mídia, cultura participativa e inteligência coletiva. 

É a partir deste eixo teórico que Jenkins tenta compreender o que está acontecendo 
no cenário de tensão entre as velhas e as novas mídias, o comportamento dos consumidores 
e as estratégias dos conglomerados midiáticos. Por convergência, Jenkins entende: 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplas indústrias midiáticas e 
o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que 
vão quase a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento 
que desejam ( Jenkins, 2006:2).

O autor enfatiza que a convergência não é apenas um fenômeno tecnológico, uma 
mudança estrutural entre plataformas, computadores e dispositivos móveis, mas sim um 
fenômeno social e cultural. Ele acredita que a convergência ocorre quando as interações entre 
consumidores constroem suas próprias histórias por meio dos fragmentos de informação 
oriundos dos fluxos midiáticos que estão expostos, dentro do seu próprio cotidiano. Os 
volumes de informações relacionadas à marca que chegam produzidas por meio de ações 
que a associam ao entretenimento alteraram a forma como as pessoas se relacionam com 
o seu conteúdo favorito, já que as múltiplas plataformas permitem inúmeros pontos de 
contato, onde o consumidor estiver.

 
A convergência de mídias é mais do que simplesmente uma mudança 
tecnológica. A convergência altera as relações entre as tecnologias 
existentes, indústrias, mercados, gêneros e audiências. A convergência 
altera a lógica pela qual as indústrias de mídia operam e pela qual os 
consumidores processam a notícia e o entretenimento. ( Jenkins, 2006:16).
 
 

20  Luciano Yoshio Matsuzaki é formado em Rádio e Televisão e mestrando na Faculdade Cásper Líbero. 
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A lógica cultural da convergência de Mídia
Ao longo dos demais capítulos de Convergence Culture, Jenkins aprofunda o con-

ceito de convergência aliado à alguns exemplos de seriados de televisão e filmes norte-
americanos. O conceito de knowledge communities é analisado em torno do reality show 
Survivor. Ele enfoca o termo affective economics por meio da histeria em torno do programa 
American Idol; transmedia storytelling por meio da franquia Matrix, e cultura participativa 
por meio da série Star Wars e Harry Potter. Esta análise é fundamental para compreender 
o cenário do broadcasting norte-americano e o engajamento das comunidades de fãs em 
torno dos conteúdos consumidos, manifestando-se de formas diferenciadas e resultando em 
experiências inéditas que se transformaram num rico material de pesquisa.

O conceito de knowledge communities foi aplicado à prática de spoiling no programa 
Survivor, ou seja, o ato de contar o final ou desfecho de um filme, seriado ou Survivor é um 
reality show popular nos Estados Unidos, apresentado pelo repórter Jeff Probst e transmitido 
pelo canal de televisão CBS.  Funciona assim: cerca de 16 participantes são abandonados em 
um lugar deserto, geralmente exótico - como Tailândia, Amazonas, Ilhas Fiji - com recursos 
básicos de subsistência e competem entre si por um prêmio de um milhão de dólares. 

Os fãs mais engajados, conforme Jenkins (2006) nos mostra, utilizam fotografias 
de satélite para localizar a base, assistem episódios gravados, em modo lento, quadro a 
quadro, para procurar informações escondidas. O spoiler mais famoso do programa é 
conhecido como ChillOne. Para alguns, ChillOne tem a reputação de herói e de melhor 
spoiler de todos os tempos. Para outros, não passa de um sujeito que destrói o jogo para 
todo mundo. De férias no Brasil, ele conseguiu informações privilegiadas sobre o programa 
Survivor:Amazon antes de ser exibido na rede de televisão norte-americana CBS. ChillOne 
visitou o local da gravação do programa que ocorreu em um hotel e enviou mensagens para 
uma popular lista de discussão, chamada Survivor Sucks. As mensagens eram enviadas aos 
poucos e revelavam detalhes sobre o local da gravação do programa, nomes e características 
dos participantes e até detalhes sobre os supostos finalistas. Em 2003 ele publicou um livro 
sobre todo o processo de spoiling na lista de discussão, chamado The Spoiler: Revealing the 
Secrets of Survivor.

Neste contexto, o foco de Jenkins é analisar os processos de compartilhamento e 
ética dentro de uma comunidade. Ele se interessa em como a comunidade responde para 
avaliar, debater, criticar sobre os tipos de conhecimento que o spoiler trouxe para ela.  “É nos 
momentos de crise, conflitos e controvérsias que as comunidades são obrigadas a articular 
os princípios para orientá-las” ( Jenkins, 2006:26).

62



Olhares da Rede

Para se aprofundar na anatomia das comunidades de conhecimento, Jenkins utiliza 
os conceitos abordados por Pierre Levy sobre inteligência coletiva, no livro A inteligência 
coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. “Inteligência coletiva refere-se a capacidade das 
comunidades virtuais para alavancar o expertise combinado  dos seus membros. O que não 
podemos saber ou fazer por nossa conta, que pode agora ser capaz de fazer coletivamente.” 
( Jenkins, 2008: 27). Levy apresenta a distinção entre conhecimento comum, a informação 
que pensamos que seja verdadeira e a realizada por um grupo inteiro e a soma total das 
informações detidas individualmente pelos membros ao ser acessadas em resposta a uma 
questão específica. Jenkins observa que o spoiling é uma inteligência coletiva na prática. 
( Jenkins, 2006:28). Os spoilers do programa recolhem e processam informações e, enquanto 
fazem isso, formam uma comunidade de conhecimento. Não é meu objetivo retratar 
detalhadamente como ChillOne atuou de forma intensa na procura de informações inéditas 
e exclusivas e como criou uma comunidade em torno da sua reputação como spoiler, mas 
sim, apresentar alguns conceitos que norteiam este e os demais exemplos.

Jenkins observa que na medida em que as comunidades de spoilers interferiam e 
redesenhavam a economia informacional em torno de uma série, eles também ameaçavam 
a capacidade do produtor de televisão para controlar a resposta pública. Ou seja, os spoilers 
podem significar a perda de controle do jogo, que tinha no suspense e nas apostas sobre 
“quem sairá”, quem seriam os “top four” e quem seria o grande vencedor. “Spoiling é um 
processo antagônico – uma competição entre fãs e produtores, um grupo tentando pôr as 
mãos no conhecimento que outro tenta proteger.” ( Jenkins, 2006: 43).

O autor enfatiza que as comunidades de conhecimento são o centro do processo 
de toda a convergência popular de mídia. Os produtores televisivos querem direcionar o 
tráfico do programa de televisão para a internet e outros pontos de entrada da franquia. Ou 
seja, pode ser um telefone celular, um console de jogos, um programa de rádio no formato 
podcast, embora os interesses entre produtores e consumidores não são os mesmos e às vezes 
se sobrepõem.

O conceito de “Affective Economics”
Para contextualizar este conceito, Henry Jenkins apresenta o caso do programa 

norte-americano American Idol, no qual um grupo de calouros (cantores) apresenta a sua 
performance para um grupo de jurados e o escolhido geralmente grava um disco e tem o seu 
nome associado ao programa e ao mercado musical. Em um dos concursos, para contestar 
o veredicto, a FOX recebeu mais de 20 milhões de chamadas telefônicas e mensagens de 
texto (SMS) por episódio.
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Para Jenkins, a convergência não ocorre apenas quando envolve produtos e serviços 
que trafegam em circuitos regulados. Não envolve apenas companhias de telefonia celular 
que se unem a companhias de cinema para decidir quando e onde nós assistiremos um novo 
lançamento cinematográfico. Ela ocorre também quando as pessoas estão com a mídia em 
suas próprias mãos. O conteúdo de entretenimento não está somente no fluxo de informação 
por meio das múltiplas plataformas de mídia. Nossas histórias de vida, dos relacionamentos, 
memórias, fantasias e desejos também fluem por meio dos canais de mídia. 

Em um caso interessante, o autor cita um acontecimento em uma determinada 
escola: estudantes alterados pelo consumo de álcool e drogas  usaram as câmeras de vídeo 
de seus telefones celulares para produzir vídeos eróticos envolvendo animadoras de torcida, 
os quais foram distribuídos pela rede  para outros estudantes e professores. Jenkins observa 
que “quando as pessoas tomam a mídia para as suas próprias mãos, os resultados podem 
ser maravilhosamente criativos, mas também podem trazer más notícias para todos os 
envolvidos” ( Jenkins, 2006:17).

Para compreender o sucesso de American Idol’s, nós precisamos entender 
melhor o atual contexto em que a televisão americana está operando e o 
atual modelo de comportamento do consumidor, que está moldando as 
estratégias de programação e marketing. Nós precisamos conhecer mais 
sobre o que eu chamo de economia afetiva ( Jenkins, 2006:61).

Jenkins entende como affective economics uma nova configuração da teoria de 
marketing, ainda um pouco marginal, mas que vem ganhando espaço na indústria da mídia, 
que visa compreender os fatores emocionais nas decisões de compra. Para ele, os estudos 
culturais trabalham para entender o consumo de mídia do ponto de vista do fã, articulando 
desejos e fantasias pelo modelo de mídia vigente. O novo discurso do marketing procura 
moldar estas decisões de compra, quantificando desejos, medindo conexões e transformando 
tudo isso em retorno de investimento. 

Jenkins também observa que os fãs da era dos affective economics de certos seriados 
televisivos, principalmente os cultuados seriados de televisão, oferecem grande influência 
sobre as decisões da programação e que, de tempos em tempos, as redes priorizam certos 
segmentos da audiência que resultam em uma mudança no formato das estratégias de 
mercado, assim como aconteceu nos anos 60 com a migração do população rural para as 
cidades ou o interesse nas sitcoms afro-cêntricas em 1990. Neste contexto, Jenkins analisa 
um parodoxo: para ser desejado pelas redes, os seus gostos devem ser “comoditizados”, ou 
seja, transformados em mercadorias e, para ser “comoditizado”, o grupo cultural deve ter 
visibilidade. Aqueles grupos que não têm valor econômico reconhecido são ignorados.
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Os profissionais de marketing procuram moldar as reputações das marcas, 
não através de uma transação individual, mas através da soma total das 
interações com o cliente – um processo contínuo que cada vez mais ocorre 
em uma série de diferentes pontos de contato ( Jenkins,  2006:63).

A proliferação das opções de mídia e as formas alternativas de entretenimento 
caseiro (internet, DVD, computador, vídeo games e celulares) fornecem inúmeros pontos 
de contato com o consumidor. Além disso, o autor afirma que a quantidade de exposição de 
mídia a que estamos expostos está relacionada ao tempo que este consumidor está engajado 
com o entretenimento fora do trabalho, na escola ou dormindo. 

Um dado interessante apresentando por Jenkins é que, em 1960, um anunciante 
precisaria usar o intervalo de três redes de televisão para atingir 80% do público feminino. 
Hoje, ele precisa anunciar em 100 canais para atingir o mesmo número. Acrescente a isso as 
múltiplas plataformas e temos um cenário onde os anunciantes precisam prolongar a verba 
em torno de toda a cadeia de nichos menores, em micro-audiências dinâmicas que sobrepõem 
os telespectadores fixos do passado. Junte isso com a proliferação dos DVRs (digital video 
recorders) e temos um cenário no qual os anunciantes perderam a habilidade de invadir as 
casas e mentes. Conforme o autor apresenta, 43% dos usuários desta tecnologia, DVDRs, 
saltam os intervalos comerciais. Neste contexto de uma nova composição nas relações 
entre anunciantes, redes de televisão e consumidores - que deverá possuir uma integração 
bem mais sólida e com o objetivo de oferecer um pacote completo de entretenimento - 
Jenkins retrata o conceito de “expressão”, que surgiu por meio da colaboração com o MIT 
Comparative Media Studies Program, um programa do Massachusetts Institute of Technology 
comprometido com a arte de pensar sobre todos os formatos midiáticos, domínios teóricos, 
contextos culturais e períodos históricos.

A expressão pode começar no nível do consumidor individual, mas 
por definição, situa o consumo num contexto cultural maior. Os 
consumidores não assistem apenas aos meios de comunicação; eles 
também compartilham entre si, seja usando uma camiseta proclamando 
sua paixão por um produto em particular, postando uma mensagem em 
uma lista de discussão, recomendando um produto para um amigo, ou 
criando uma paródia de um comercial que circula na internet ( Jenkins, 
2006:68).

Neste caso, o termo expressão é empregado para apresentar o investimento que 
uma empresa cria para sua marca, agindo em torno de comunidades, patrocinando shows 
associados à marca, investindo em projetos colaborativos em torno de um novo slogan 
ou nome de produto, product-placement, dentre outras estratégias. O engajamento do 
consumidor, neste contexto, é visto como um relacionamento de longo prazo, enrijecendo 
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a sua lealdade dentro de mercados fragmentados. Os “advogados de marca”, “amantes da 
marca”, chamados lovemarks, são as peças fundamentais para este mercado, que tem a emo-
ção, o sentimento, como um bem extremamente valioso; ou, como cita Kevin Roberts, CEO 
da Saatchi & Saatchi: “E o melhor de tudo, a emoção é um recurso ilimitado” ( Jenkins, 
2006:70).

A gênese American Idol, na qual os telespectadores são encorajados a participar, 
votar e acompanhar o dia-a-dia dos participantes, dentro de uma programação sazonal que 
sempre prepara o público para a próxima temporada (serialização da temporada, ao invés de 
um único programa), gera uma comunidade de consumidores leais do produto.

Jenkins relaciona os fãs (de seriados, filmes) com os consumidores que a indústria 
chama de loyals, ou leais - consumidores mais aptos para comprar, para consumir propaganda 
e desenvolver aptidões para compra de mais produtos. Mas deixa claro que a sua intenção é 
analisar este emergente discurso dos affective economics do ponto de vista das suas implicações, 
negativas ou positivas, para anunciantes e consumidores.

O conceito de “Transmedia Storytelling”
O conceito de Transmedia Storytelling apresentando por Henry Jenkins tem 

como exemplo a trilogia para o cinema The Matrix e seus inúmeros desdobramentos na 
internet e em produções paralelas, como Animatrix. Matrix é entretenimento para a era da 
convergência, integrando múltiplos textos para criar uma narrative tão ampla que não pode 
ser contida em uma única mídia. ( Jenkins, 2006:98).

Com a euforia gerada pelo lançamento do filme, pelos enigmas, Matrix criou uma 
série de circuitos alternativos para suprir a demanda das comunidades organizadas em torno 
da franquia. O filme mostra uma história única, dividida em três filmes, sendo que as duas 
últimas partes foram divididas em dois: Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

Para Jenkins, transmedia story é uma história que se desdobra em várias múltiplas 
plataformas, na qual cada texto novo faz uma contribuição para o todo. Como já apresentei, 
trata-se de uma história que tem uma mídia de introdução (no caso de The Matrix, 
o cinema), que pode expandir para televisão, histórias em quadrinhos, celulares e vídeo 
games. Trata-se de uma narrativa transmidiática. O autor detalha a sua análise, com o 
objetivo de demonstrar que cada entrada da franquia Matrix deve ser autossuficiente para 
o consumidor aproveitar um jogo, por exemplo, sem a necessidade de assistir o filme para 
compreender o contexto da história. Na medida em que estes diretores e produtores mantêm 
relacionamentos mais estreitos com a sua audiência, e permitem a colaboração e coautoria 
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de um produto, o cruzamento de mercados de entretenimento atinge níveis de experiência 
bem mais complexos.

Nas análises do autor sobre a aura dos filmes cult, ele salienta, por meio de estudos do 
autor Umberco Eco, a importância de criar diferentes direções e fantasias suficientes para o 
consumidor recriá-las em outros ambientes, em outras comunidades por meio de qualquer 
outra plataforma, ou até mesmo em um outro filme, conforme apresentarei posteriormente 
alguns dados sobre o vigor das paródias cinematográficas e como elas são observadas com 
interesse pelos grupos de cinema.

A franquia Matrix não foi apenas dedicada ao cinema. Possui desdobramentos em 
outras plataformas, como jogos, vídeo games e histórias em quadrinhos, que são revisitadas 
por outros autores que, por sua vez, inserem novos elementos que já trazem do seu próprio 
repertório, criando mundos paralelos ao da história. Um roteiro de cinema já deve iniciar com 
a ótica das múltiplas experiências, no aprofundamento do usuário ao mundo oferecido.

A convergência de mídia torna inevitável o fluxo de conteúdos pelas 
múltiplas plataformas. Na era dos efeitos digitais e dos jogos de alta 
resolução, o universo dos games agora podem ter quase a mesma aparência 
do universo dos filmes – porque estão reutilizando muitos dos mesmos 
recursos digitais ( Jenkins, 2006:104).

Henry Jenkins complementa a sua pesquisa com a da antropólogo Mimi Ito , que 
descreve como a cultura mídia mix japonesa está inserida:

 
Por um lado, a estratégia mídia mix dispersa o conteúdo em vários meios 
de radiofusão, tecnologia portáteis como game boys ou telefones celulares, 
em itens colecionáveis e em centros de entretenimento, desde parques 
de diversão até fliperamas. Por outro lado, essas franquias dependem da 
hipersociabilidade, ou seja, elas encorajam várias formas de participação e 
interação social entre os consumidores ( Jenkins, 2006:110).

Jenkins argumenta que muitos críticos estão revendo as estruturas das tradicionais 
histórias e discutindo o colapso da maneira casual de fazê-la e sobre a perda do interesse 
do público. Entretanto, o autor reflete que estamos vivenciando uma emergência de novas 
histórias, que criam novos arranjos complexos nas possibilidades de uma narrativa, ao invés 
da tradicional estrutura de começo, meio e fim. Tratam-se de filmes, histórias e autoria 
colaborativa não-lineares, apoiadas por uma complexa estrutura de mercado para suportar 
o interesse pela franquia em várias plataformas, em vários idiomas e em vários pontos de 
contato e interação.
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Cultura participativa
A pesquisa de Jenkins mostra que os fãs representam um segmento altamente 

lucrativo para as indústrias de entretenimento. A produção amadora atual se dará, por 
enquanto, nas salas de gravações improvisadas nos quartos, com ilhas de edição utilizadas 
no mercado de produção amadora e será moldada por protocolos sociais e culturais.

Experimentações alternativas geraram novos sons, novos artistas, 
novas técnicas e novas relações com os consumidores, que foram 
cada vez mais sendo utilizados em práticas comerciais. Hoje, os fãs 
estão começando a abrir caminho para a indústria comercial, e idéias 
efervescentes dos amadores -  como o uso de games como ferramenta 
de animação – estão começando a ser utilizadas pela mídia comercial 
( Jenkins, 2006:132).

Sua análise mostra que a participação popular suportada pela internet expandiu as 
possibilidades de interferência em uma das atividades mais lucrativas do século XX, que 
foi a indústria de entretenimento (música, filmes, livros). É claro que, neste contexto, os 
interesses de produtores e consumidores são bem diferentes, principalmente os fãs mais 
assíduos, apaixonados por uma franquia, que fazem questão de envolvimento total com o 
produto. “A participação é mais ilimitada, menos controlada pelos produtores midiáticos e 
mais controlada pelos consumidores” ( Jenkins, 2006:133).

Jenkins explica que, em uma cultura popular, nem sempre há uma distinção entre 
produtores e consumidores num cenário cultural convergente e que cada participante neste 
ambiente possui diferentes níveis de influência dentro da sua comunidade digital. O autor 
avança no significado da palavra “interatividade” no contexto do livro - palavra usada por 
toda a sua pesquisa (e por diversos teóricos e pela mídia em geral). Para ele, interatividade se 
refere aos modos com que as novas tecnologias são desenvolvidas para serem mais sensíveis 
à resposta do usuário. 

Jenkins apresenta também dois novos termos no livro: proibicionistas e colabo rativos. 
Os “proibicionistas” abrangem todas as empresas da velha mídia, ou seja, grupos de filmes, 
televisão e a indústria fonográfica que têm no direito autoral, o uso de imagem e venda de 
conteúdo licenciado, sua principal forma de rentabilidade. 

Já os “colaborativos” abrangem, principalmente, as novas empresas de internet, jogos 
e telefonia celular, que consideram a produção do conteúdo popular de grande importância 
para a promoção da franquia.

Em uma visão macro do autor sobre as artes americanas e dos séculos anteriores, ele 
relaciona algumas características importantes. No século XIX, por exemplo, “ a produção 
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cultural ocorreu, majoritariamente, no nível popular; habilidades criativas e tradições 
artísticas eram passadas de mãe para filha, de pai para filho.” ( Jenkins, 2006: 135). Não 
havia uma fronteira clara entre a produção comercial e popular, que se caracterizava por 
artistas de circo, menestréis, histórias contadas no campo, etc. Já a mídia de massa do século 
XX é marcada por grandes investimentos em tecnologia, perfeição técnica e infraestrutura, 
deixando bem claro a fronteira entre o músico amador e o profissional. As artes americanas 
do século XXI são marcadas pela re-emergência da criatividade popular, apoiada pela 
tecnologia acessível e pelos níveis de integração das comunidades digitais que realizam a 
circulação do conteúdo na rede, remixados, recombinados, com múltiplos autores e baixo 
custo de produção.

Jenkins enxerga que este cenário de emergência da cultura popular americana opera 
em uma democracia emergente, em um ambiente onde circulam dados (músicas, filmes, 
histórias) que podem ser reutilizados e servir a diferentes interesses por participantes 
amadores. Mas não deixa de mencionar o movimento das empresas em direção do que ele 
chama de “economia de plenitude”, termo utilizado pelo antropólogo Grant McCracken, 
que diz respeito às empresas de mídia que abrem espaço para a filiação e participação 
popular em um nicho específico, mas, depois se move para a integração comercial e cultural. 
Jenkins destaca, para as empresas criarem algum valor nesta economia, elas devem engajar 
a participação da audiência.

Conclusão
Os interesses na economia do entretenimento se chocaram. De um lado, os velhos 

grupos de mídia mantêm o relacionamento com os seus consumidores por meio das redes 
de TV e cinema. Do outro lado, uma comunidade ativa, participativa e colaborativa, que 
faz uso justo dos seus conteúdos prediletos e recriam o produto dentro dos seus próprios 
quartos, com o interesse de contribuir com a comunidade digital. O autor direcionou sua 
pesquisa nos impactos sociais e culturais que tais comportamentos moldarão a economia do 
entretenimento no século XXI. 

O próprio Henry Jenkins é um fã da cultura pop norte-americana e entusiasta da 
cultura participativa. Ele próprio cita seu engajamento em grupos de discussão na época do 
seriado Twin Peaks, do diretor David Lynch. As empresas que lucravam com a economia 
do entretenimento moldam-se aos aspectos colaborativos. Algumas envolvem diretamente 
o público em ações que visam promover a marca em múltiplas plataformas. Nos exemplos 
cinematográficos, o objetivo é perpetuar a experiência do produto em meios digitais, 
eternizando seus personagens e histórias tanto quanto possível.
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Como este mercado vai se comportar nos próximos 10 ou 20 anos, não se sabe. 
Mas é provável que o comportamento colaborativo e a cultura popular se misturem cada 
vez mais com o que é produzido de forma comercial e nas discussões sócio-políticas de um 
país. Estruturados por uma plataforma digital a palavra-chave para este comportamento 
é o engajamento. Mas trata-se de uma mudança de cultura, que não se transformará 
automaticamente e que ganhará mais vigor na fase adulta das gerações que nasceram na 
era digital. 

Diante de todo esse contexto, Henry Jenkins profetiza ao final do livro: “Bem-vindo 
à cultura da convergência, onde velhas e novas mídias colidem” ( Jenkins, 2006:328).
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