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RESUMO 
Este artigo faz parte do plano conceitual da pesquisa intitulada "Tecnocultura, Educação e 
Subjetividade na Cena Contemporânea” (CNPq/PROSGRAP/UFS/SEMINALIS). O objetivo 
desse artigo é analisar a cultura digital através de processos comunicacionais produzidos pelos 
atores sociais, usuários de ambientes multimidiáticos. Exploramos a dimensão cultural da 
comunicação midiática, recorrendo ao conceito de tecnossocialidade como elemento central 
para compreensão das manifestações socioculturais contemporâneas. Os resultados apontam 
perspectivas heurísticas relevantes para o campo interdisciplinar, particularmente para a 
educação, considerando a pertinência da abordagem e dos conceitos explorados durante a 
realização do estudo.  
Palavras-chave: Cultura Digital; Mídia; Comunicação.  
 
 
RÉSUMÉ 
Cet article fait partie du plan conceptuel de la recherche intitulée «Technoculture, l'Éducation 
et la Subjectivité dans la Scène Contemporaine" (CNPq / PROSGRAP / UFS / SEMINALIS). 
Le but de cet article est d'analyser la culture digital à travers les processus de communication 
produits par les acteurs sociaux, utilisateurs des moyens multimédiatiques. Nous explorons la 
dimension culturelle de la communication médiatique, en utilisant le concept de 
tecnossocialité comme un élément central pour comprendre les manifestations 
contemporaines de nature socio-culturel. Les résultats montrent relationnes pertinentes dans le 
domaine interdisciplinaire, en particulier pour l'éducation, compte tenu de la pertinence de 
l'approche et les concepts explorés au cours de l'étude. 
Mots-clés: Culture Digital; Médias; Communication. 
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INTRODUÇÃO  
 

Os estudos sobre a cibercultura ao longo dos últimos anos demonstram o terreno 

fecundo de análises sobre a produção de diversas abordagens relativas à problemática do 

ciberespaço como território singular no qual se desenvolvem experiências corriqueiras do 

homem contemporâneo. Por isso, a produção da cibercultura encontra ressonância no que 

podemos denominar de cultura digital, cujos objetos técnicos dão concretude aos artefatos 

midiáticos, cheios de significações e imersões culturais. Nessa perspectiva podemos destacar 

a ênfase aos processos produtivos de tecnologia e inovação que se utilizam da simulação 

como um elemento técnico, científico e estrutural. Tais processos produtivos influenciam o 

conjunto de práticas sociais de interação contemporânea, as quais nós poderemos chamar de 

práticas sociovirtualizadas. 

Tais reflexões até pouco tempo eram vistas como projeção futurista. Hoje, porém, é 

inegável a referência à simulação como realidade “artificialmente instituída”, quer seja pela 

presença dos hologramas no desenvolvimento de artefatos técnicos que permitem a 

manipulação das imagens; quer seja pelos avanços tecnológicos do setor informático ligados à 

inteligência artificial ou mesmo devido ao emprego cada vez mais constante de realidades 

aumentas em diferentes setores produtivos: saúde, educação, indústria, comércio etc. Todavia, 

entendemos que novas relações comunicativas são criadas à medida que adentramos no 

universo das convergências midiáticas reivindicadoras de novas posturas entre consumidores 

e produtores.  

É interessante notar que, com o crescimento da convergência midiática, o espaço 

entre os agentes produtores/consumidores de mídia se confunde. Assim, reconhecemos que no 

contexto de produções midiáticas alternativas, descentralizadas pelo mundo, a comunicação 

midiática encontra múltiplos sentidos nas formas interativas que expressam 

multiculturalidades fecundas: explosão de formas estéticas aprimoradas pelas teias midiáticas 

contemporâneas, ocasionando e promovendo mudanças no campo das artes visuais, da 

música, fotografia, cinema, vestuário, religião, ciência, modos de formação das experiências 

partilhadas em ambientes de imersão com artefatos midiáticos.  

 

CULTURA DIGITAL E OS PROCESSOS COMUNICACIONAIS 
 

A expansão dos meios de comunicação aliada aos projetos de portabilidade, 

comunicação instantânea e telepresença desafia os usuários de mídia com suas novas 

arquiteturas. Tais arquiteturas são cada vez menores e direcionadas ao uso de diferentes 
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segmentos da sociedade e grupos humanos distintos. O fato é que despertam a atenção de 

setores variados da sociedade organizada, influenciando de modo efetivo a comunicação, a 

produção, a partilha e as inteligibilidades.  

Nesse contexto, podemos observar mudanças nas formas de comunicação, mudanças 

ocorridas do contato entre os elementos midiáticos e os coletivos humanos, arranjos sociais 

que se afloram em múltiplas redes de pertenças, corpos cibernéticos, cuja linguagem atravessa 

os dispositivos midiáticos e seus atos intersubjetivos. Estamos situados em cenários 

socioculturais demarcados pela desterritorialização das práticas de socialização, aliando a 

conectividade em dimensão global à explosão dos planos de imagens, onde produções 

periféricas, o ator social anônimo, ganha lugar de destaque nas polifonias semânticas cujas 

forças expressivas se espalham por interconexões jamais imaginadas.  

Destacamos como exemplos dessa polifonia, o surgimento da cultura digital, 

fenômeno estreitamente demarcado por sua concepção cultural, oriundo das manifestações 

artísticas e culturais, tais como cyber punk e a música Techno, mais precisamente situada na 

década de oitenta nos arredores da cidade de Detroit, nos Estados Unidos da América; a 

projeção dos jogos de computador multimídia e o nascimento do padrão de internet WWW na 

década de noventa.  Ainda, destacamos como evento importante para a formação dessa cultura 

digital os avanços das telecomunicações e infra-estrutura de comunicação. As lógicas de uso e 

produção são cada vez mais inter-retro-ativas na qual “não mais a da aceleração, do tempo 

que se esvai pelos dedos, mas uma velocidade de escape em marcha lenta. (...) Uma 

velocidade que chega às raias da loucura de tão desacelerada que é...” (Deleuze, 1992: p.46).  

Nesse ínterim, a cultura do homem se constitui através das relações afetivas com os 

elementos das mídias. O hibridismo das experiências de linguagem é conceito fundamental 

que demarca o espaço das interseções que compõem o cotidiano, as experiências discursivas e 

comunicacionais gerenciadas no contato com os simulacros midiáticos. Os variados 

elementos midiáticos adentram os sentidos dos atores socais, nos diversos momentos de 

interação, quer seja assistindo TV, escutando rádio, surfando pela internet através de um 

dispositivo móvel ou fixo, causando impressões, sentimentos, afetando de alguma forma suas 

relações de pertencimento social.  

A cultura digital e o crescimento dos seus instrumentos de propagação/meios de 

comunicação em massa estão direcionados à possibilidade maximizada da interconexão e 

interatividade, tal como a convergência dos aparelhos domésticos, de telecomunicações. 

Pensar no caso da geladeira que programa a escolha de itens e repõe o estoque com precisão e 

qualidade no serviço parece ser, ainda hoje, numa realidade de grandes desigualdades sociais 
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um elemento irreal. Todavia, é inegável que essa conquista data de mais de cinco anos na 

história da indústria produtiva de inovação doméstica. Destaca-se, ainda, a presença de 

variados dispositivos móveis, desenvolvimento da telefonia VOIP, GPS, TV Digital 

Interativa, dentre tantos outros. Nesses casos e outros diversos que nos fascinam com suas 

possibilidades de sua utilização e superação das suas tecnologias destaca-se o fenômeno da 

informatização da comunicação, a projeção de sistemas informáticos mais amigáveis, 

resultado de um processo maior de humanização das máquinas e sua utilização social.Dessa 

forma, observamos o desenvolvimento de políticas que desencadearam uma revolução das 

interfaces visando reproduzir redes e módulos parecidos com o sistema cognitivo humano.  

Na cultura digital contemporânea podemos falar sobre a exaltação da imagem como 

território de poder, onde pequenas janelas digitais se multiplicam em feixes de símbolos e de 

linguagem, complexos simulacros tão provisórios e ao mesmo tempo com uma força de 

expressão de alcance infinito, de tal modo que por intermédio desses elementos midiáticos 

assistimos ao que Baudrillard (1991) define como a transparência do mal, a exaltação do 

corpo, do voyeurismo, da manipulação dos símbolos e representação encarnada da simulação, 

a perda de todas as vergonhas. Lê-se: 

Na hora em que a tevê e a mídia tornam-se cada vez menos capazes dos 
acontecimentos insuportáveis do mundo, elas descobrem a vida cotidiana, a 
banalidade existencial como o acontecimento mais assassino, como a 
atualidade mais violenta, como o lugar do crime perfeito. E ela o é, com 
efeito. E as pessoas ficam fascinadas e aterrorizadas pela indiferença do 
Nada-a-dizer, Nada-a-fazer pela indiferença da sua própria existência. 
(Baudrillard, 1991, p. 22)  

 

É notório, o deslumbramento entre o real e as formas fenomênicas pelas quais o 

hiper-real circula nas práticas e experiências dos atores sociais. A interatividade e a 

interconexão dos elementos midiáticos reclamam uma atenção definida por nós em outros 

trabalhos como Capturas de Subjetividade através de micropolíticas de sentidos, onde a 

afecção “captura” se confunde com a explosão de sentidos (imagens, sons, linguagem e 

informações). São elementos relevantes, hoje, quando se trata de mídia e processo de 

comunicação. O mundo contemporâneo e seus distintos modos culturais, sociais, políticos, 

econômicos, estéticos está disponível por meios desses múltiplos instrumentos midiáticos.  

Santaella traça uma cartografia analítica, muito mais maleável para situar a cultura 

das mídias como uma cultura intermediária entre a cultura digital e a cibercultura, muito 

embora não se confunda com essas duas definições de cultura. Para melhor compreender as 

formações culturais, a autora especifica seis momentos que caracterizam a produção cultural 
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humana, são eles: cultura oral, cultura escrita, cultura impressa, cultura de massas, cultura das 

mídias e por fim a cultura digital. A cultura das mídias, também conhecida como cultura do 

disponível, do abundante acesso, toma dimensões planetárias com o advento das redes de 

teleinformática. O computador torna-se a mídia das mídias. Uma máquina que estava 

destinada a mastigar números começou a mastigar tudo: da linguagem impressa à música, da 

fotografia ao cinema. Isso fez da cibernética a alquimia do nosso tempo e do computador seu 

solvente universal. (Santaella, 2003, p.20).       

Jenkins (2008) em “Cultura da Convergência” faz um paralelo sobre as mudanças 

midiáticas ocorridas nos últimos anos. A convergência não se limita a disposição de novos 

meios, pelos quais transitam as narrativas comunicacionais. Vai muito além, ela atua no 

cérebro dos sujeitos dessa cultura, nos reflexos estilísticos e subjetivos. Note-se: 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídias, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e 
ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que 
vão a quase qualquer parte em busca de experiências de entretenimento que 
desejam... A convergência também ocorrer quando as pessoas assumem o 
controle da mídia. Entretenimento não é a única coisa que flui pelas 
múltiplas plataformas da mídia. Nossa vida, nossos relacionamentos, 
memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais da mídia. (Jenkins, 
2008, p. 45). 

                                                                                                                                                                   

Os sujeitos da cultura digital vivem meio ao dilúvio de informações, manipulações 

de dados, imagens, conexões. Se, anteriormente, o problema da falta de comunicação, 

controle de fontes, fome comunicacional midiática foi palco de vários embates políticos e 

sociais, atualmente, podemos dizer que sofremos de indigestão indiscriminada de muitas 

informações, um banquete ao modo platônico, regado por bebidas: informações, músicas, 

sons, orgias e imagens, cujos sentidos contemplam o amor, desejo, afetividade aos media.  

Somos atores sociais formados nessa dobra midiática, entes humanos decisivamente 

marcados, atravessados, alterados, crivados por polissemias comunicacionais que explodem 

nas telas do mundo microinformático. É todo um processo de formação tribalista ao estilo 

maffesoliano, pautado na partilhas de significados e sentidos ganha lugar de forte expressão 

nos trânsitos midiáticos que incorporam as cibercidades, infovias e as inúmeras teias de 

conhecimento. Inteligentes coletivos que processam informações, elementos midiáticos de 

modo cada vez mais complexo, se afastando do lugar de apenas consumidores e passando ao 

posto de produtores midiáticos.  

Ao tempo que nos constituímos em emaranhados coletivos alguns axiomas pensados 

por Lévy (1998) parecem ter importante expressão conceitual: a inteligência distribuída por 
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toda parte, presente, desterritorializada, espalhada nas práticas sociais; a (des)valorização do 

laço afetivo, a mobilização efetiva das competências, a experiência da potência coletiva das 

experiências comunicacionais que vibram teias de pertencimento cultural, potências 

heurísticas gerenciadas pela tecnossocialidade no diversos ambientes multimidiáticos. 

 

A TECNOSSOCIALIDADE E SEUS SIGNIFICADOS  

 

A utilização do conceito de Tecnossocialidade, nesse trabalho, merece atenção 

especial, haja vista, seu significado conceitual, enquanto linguagem fenomênica da utilização 

de elementos midiáticos na cultura contemporânea. Desse modo, se faz necessário melhor 

compreender sua aparição enquanto substrato de análise das experiências partilhadas no 

cotidiano social, seu local de origem, significado e dimensão explicativa e/ou compreensiva. 

Outros conceitos poderiam ser utilizados para explorar os eventos interativos entre o homem e 

o espaço social da mídia, como por exemplo, o conceito de cibersocialidade, produção de 

grande valor quando tratamos dos espaços de agenciamentos individuais e coletivos no 

ciberespaço.  

A escolha pelo conceito de tecnossocialidade tem haver com o sentido empregado ao 

termo Tecno, referente a movimento cultural da musicas eletrônica, berço de formação da 

cultura digital. Ora, se a análise desse trabalho consiste em estreitar os horizontes entre as 

diversas formas midiáticas e seus desdobramentos nas experiências dos sujeitos sociais 

imbricados com a mídia, o conceito de tecnossocialidade nos permite debruçar sobre o 

fenômeno com propriedade dos seus elementos constituintes. Ambas as definições 

conceituais, cibersocialidade e tecnossocialidade tem em suas origens na produção 

conceitual de uma sociologia compreensiva cotidiana do filosofo Francês Michel Maffesoli.  

O ponto de partida para compreensão desses fenômenos nos mostra a importância de 

espaços menores, nos quais as redes de pertencimento, relações tribais são fundidas, alteradas, 

negociadas. Para tanto, é valido destacar a relevância do conceito socialidade elaborado por 

Mafessoli (1998) cuja potência heurística se configura no aparecimento de grupos sociais 

menores, redes de pertencimento, conjuntos efêmeros, manifestações ligadas ao espaço do 

lúdico e ao entretenimento. Os espaços das relações sociais da vida contemporânea, em 

contato com elementos midiáticos dão sentidos outros as atividades que envolvem a 

especularização do corpo, a superação do conceito de indivíduos em detrimento as paixões 

grupais e coletivas.  
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A socialidade é, com efeito, a encarnação dos vínculos sociais, observado nas festas, 

na aglutinação de atores sociais por desejos comuns, na vida pulsante da música eletrônica, 

pelos labirintos hipertextuais da internet, jogos eletrônicos e suas vibrações de sentidos, nas 

narrativas transmidiáticas e o local dos sujeitos sociais, homens de pertencimento, qualidade 

primeira do projeto revelador das práticas cotidianas, mestiças, fugidias de potência afetiva 

tão esquizofrênica que vasa, ultrapassa o controle social, partilhado um presente hedonista, a 

figura dionisíaca das tribos. A passagem da Modernidade para a Pós-Modernidade, ainda 

considerada por muitos teóricos como espaço impreciso da posição situacional do homem 

contemporâneo, mostra por intermédio dos cenáculos quotidianos a encarnação de modos, 

relações, valores alternativos direcionando nosso olhar para questões da esfera das sensações 

coletivas.  

Nesse ínterim, deixamos de lado o espaço da individualidade e passamos a pertencer 

às redes sociais. Cabe destacar a presença dos fenômenos midiáticos na formação dessas vias 

interconectadas, na qual a atração ou repulsa se forma por escolha própria, denominando o 

que Maffesoli atribui ao poder de escolha, as políticas de convivência por uma socialidade 

eletiva. Nesse quadro de análise, a vida quotidiana reclama a condição vital do 

multiculturalismo, através do qual as impressões estéticas e a pulsão afetiva de agrupamento 

são intensivamente marcadas pelas frivolidades das relações instituídas. Por isso, a verdadeira 

aglomeração de minúsculas instâncias, alimentadas por jogos afetivos, o partida caótica dos 

sentimentos, impressões povoam as megalópoles contemporâneas que vivem a 

descentralidade da individualização dos sujeitos em detrimento a valores alternativos.  

Nesse interstício, longe das previsões futuristas, morada provisória do devir, os 

intempestivos movimentos que situam a comunicação midiática contemporânea valorizam o 

tempo presente como território de prazer, emaranhado de perfusões intensamente valorizadas, 

mescladas nos contágios psíquicos coletivos, tais como, tribalismo, nomadismo, o viajante de 

força hedonista múltipla. A figura do nômade muito utilizada por Maffesoli (1997), hoje toma 

dimensões planetárias, o homem que se torna estrangeiro, meio aos diversos elementos 

midiáticos que ritualizam as brevidades das condições aceleradas contestadoras de valores 

morais clássicos, em detrimento às vagabundagens dionisíacas do agora. 

A tecnossocialidade aparece como símbolo vibrante, formado de pequenos pontos ao 

nível minimalista com a linguagem tribal contemporânea. Outro campo de grande valor para 

as discussões da comunicação midiática contemporânea são os estudos da cibersemiótica. A 

definição para esse campo do conhecimento semiótico se apresentava como especulações 

sobre a dialogia entre o terreno cultural e a semiosfera até o final do século XX. Atualmente é 
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considerado espaço fundante para evolução dos sistemas de signos. A comunicação agenciada 

por processos ou rede digitais permitiu não apenas a expansão da linguagem para além do 

campo lingüístico, como também a percepção de relações de linguagem em sistemas nunca 

antes considerados (Machado, 2003: p.64). Como forma de expressão da tecnossocialidade, 

podemos destacar o aparecimento de fenômenos estilísticos ordinários que simulam diversas 

linguagens vividas em ambientes de imersão informática e computacional, portanto, de 

natureza digital.  

A arte eletrônica ou ciber arte é um exemplo dos estranhos modos e estilos de 

produção artística concatenada com processos caracterizados pela utilização de mídias 

digitais, elementos informáticos e os meios de comunicação que resultam formas estéticas 

afetivas entre os sujeitos e os epifenômenos da tecnossocialidade criando redes abertas, 

reumáticas e interativas Lemos (2004). A midiatização do real, fenômeno explorado por 

Baudrillard (1991) operas mudanças profundas nos modelos de comunicação baseados nas 

pressões que exercem os simulacros e a ressurreição artificial dos sistemas de signos, em 

crescente processo de miniaturização, a efervescência dos simulacros de simulação, baseados 

nos jogos cibernéticos da comunicação que ostenta controle total de todos os processos de 

produção cultural. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

Consideramos importante destacar os impactos provocados pelos avanços das 

telecomunicações no que se refere às categorias de tempo e de espaço físicos. Para nós, a 

tecnossocialidade estreita as fronteiras entre as diversas formas midiáticas e as experiências 

dos sujeitos sociais imbricados com a mídia. Neste sentido, o conceito de tecnossocialidade 

nos permite debruçar sobre o fenômeno das interações sociais demarcadas pela cultura digital, 

observando as propriedades dos seus elementos constituintes, fora dos tradicionais modelos 

de análise social. Existem dois diferentes termos que são amplamente divulgados na produção 

acadêmica relacionada à comunicação multimidiática: cibersocialidade e cultura da 

convergência.  

Aqui, consideramos relevante a análise sobre os espaços estreitos nas quais habitam e 

são formuladas as tênues redes de pertencimento, as relações tribais, ambas, alteradas, 

negociadas e instituídas através de políticas de agenciamento e engendramento coletivo. Para 

tanto, é válido destacar a relevância do conceito de “socialidade”, elaborado por Mafessoli 

(1998) e cuja potência heurística é inegável. Nestes termos, para Maffesoli os espaços das 
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relações sociais da vida contemporânea devem ser contrastados aos elementos midiáticos que 

dão sentidos às atividades que envolvem a especularização do corpo, à esteticização e a 

estilização das chamadas paixões grupais e coletivas. 

Os significados da socialidade demarcam os sentidos próprios da sociedade 

contemporânea. Denunciam a presença desconcertante da criatividade humana, da 

organização tribal, da aglomeração dos sujeitos em formações por interesses afins. Formações 

coletivas reivindicadoras dos desejos comuns. Nesse sentido, uma estética da estética 

segundo Maffesoli faz parte do contexto formador da socialidade. De igual modo percebemos 

a presença de uma estética da estética nos processos relacionados à cultura digital, a 

utilização das mídias pelos sujeitos sociais e ao conceito que destacamos aqui, 

tecnossocialidade. Nesse sentido, trata-se de analisar a estética em seu sentido mais simples, 

quer seja pelo ato de vibrar em comum, experimentar coletivamente as sensações ou vivenciar 

ideais comunitários. A compreensão de estética apresentada na sua obra nos direciona para os 

campos dos laços sociais, intensivamente demarcados pela presença dos afetos que são 

instaurados em contato com os diversos aparatos midiáticos. Uma estética formada na 

constituição vigorosa do sentimento de pertença.  

Portanto, quanto ao conceito de tecnossocialidade podemos destacar também a 

presença de um vitalismo poderoso. As situações sociais, os diferentes modos de vida dão 

expressão enunciativa de um vitalismo característico da estética do sentir, faculdade do sentir 

em comum. No âmbito dessa análise, o vitalismo postula a existência de uma criatividade 

popular, uma criatividade do senso comum, mesmo que seja uma criatividade instintiva, que 

serve de substrato para a diversidade da criação social.  

Por fim, a cultura digital é eminentemente resultado de uma sociedade de acelerado 

desenvolvimento tecnológico. Nesse caso, a tecnologia ganha lugar de destaque em discursos 

relacionados à educação, à socialidade e à formação cultural de sujeitos sociais em contato 

com as mídias digitais. A produção cultural contemporânea, os símbolos culturais, as 

narrativas são decisivamente influenciados pela presença de artefatos midiáticos, constituídos 

por engenharias tecnossociais novas, demarcadas pela interatividade e gerenciada 

coletivamente pelos sujeitos.   
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