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RESUMO

O estudo consiste numa tentativa de situar certas manifestações cibernéticas no en-
torno da esfera artística e, particularmente, das práticas literárias, de engajamento, 
comprometimento e participação ativa na modificação de cenários. Tomando defi-
nições sobre a cibercultura e a nova cultura da convergência de autores como Pierre 
Lévy e Henry Jenkins, o trabalho busca analisar como novas formas de interação, de-
senvolvidas dentro da e pela nova cultura, configuram-se como reformas de práticas e 
concepções que dizem respeito à obra de arte e suas implicações sociais e econômicas. 
Constatou-se que certos processos já tradicionais de seleção e estabelecimento do 
cânone na obra de arte, e particularmente na literatura, não possuem mais funcio-
nalidade após o segundo dilúvio de Lévy; a tormenta de informações com manifesta-
ções interativas, como o fandom, apresentam características que chamam a atenção, 
pois, na cultura da convergência, a massa dita o que deseja por meio da forma que 
consome. O fandom, comunidade virtual de fãs de uma determinada obra de arte, 
possibilita, ainda, a releitura de certos papéis antes desempenhados por construções 
físicas, salões edificados apenas para que a obra de arte fosse cultuada – dentro do 
fandom, em uma postura ativa que se aproxima das práticas midiativistas da contem-
poraneidade, os fãs prestam culto e reverência à obra e ainda a mantém em circulação 
dentro da infinidade de informações, simulacros e desejos.
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O culto virtual:
reciclagem artística cibernética

Introdução

Antes do dilúvio bíblico, Noé fora incumbido da tão conhecida tarefa de cons-
truir uma arca e nela guardar um casal de cada animal terrestre. Cumprido o traba-
lho, a arca fora lacrada por fora pelo próprio Deus, que então iniciou o dilúvio de 40 
dias afogando toda a vida na Terra. A arca continha um “resumo”, uma espécie de 
virtualização de um todo com vistas à reiniciação/continuação da vida. Organizado 
por Noé com orientação divina, o resumo apresentava todas as informações necessá-
rias concernentes à manutenção do mundo pós-dilúvio.

O filósofo Pierre Lévy (1999) afirma que o globo se encontra, hoje, num segun-
do dilúvio, um que não terá mais fim, é o dilúvio da informação (p. 15). Os sujeitos 
do século XXI já nascem imersos, afogados num oceano infinito de conexões, trans-
missão de dados, virtualização de espaços, encurtamento de distâncias, comunicação 
instantânea e em qualquer idioma, acesso irrestrito a todo tipo de conteúdo, enfim, 
águas que não possuem nem admitem limites, sejam eles verticais, no sentido de que 
não há como medir a quantidade de informação existente e nem o quanto dela é pro-
duzido a cada segundo – o oceano não tem fundo; sejam eles horizontais, pois não 
existem fronteiras espaciais nem limites para os avanços da técnica.

Interagindo por meio da máquina, os indivíduos interconectam-se, criam espa-
ços virtuais de relacionamento, existentes mais em potência do que em ato, comuni-
dades baseadas em interesses comuns, plataformas de comunicação e simulação do 
cotidiano, como nas redes sociais; enfim, nas palavras de Lévy (1999), o “[...] espaço 
de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias 
dos computadores.” (p. 92), esse é o ciberespaço. Uma espécie de nova mídia, invisí-
vel, virtual – no sentido de que não existe fisicamente –, porém sua existência absorve 
todas as outras mídias, oferecendo recursos que envolvem o ato do sujeito, seja para 
realizar uma transação financeira, ou um comentário em um debate; o engajamento 
numa agitação social iniciada por pessoas desconhecidas, dentro do ciberespaço, faz 
com que as atitudes sejam emuladas e seus efeitos podem gerar reflexos no espaço 
real, físico. Uma agitação iniciada por pessoas que nunca mantiveram contato entre 
si, porém que compartilham da mesma opinião sobre determinado assunto, pode 
virar um movimento de proporções e consequências incontroláveis no plano físico, 
como foi o caso das manifestações de 2013 no Brasil.

Além das possibilidades assustadoras que tal comportamento pode fazer insur-
gir, o movimento de um grupo considerável a partir de comunidades virtuais constitui 
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uma nova massa consumidora que, de posse de novos e poderosos meios, demanda 
novas formas de consumo e produção de conteúdos. O mercado não ficou alheio, 
pelo menos não por muito tempo, a tais transformações, passando a encarar esse 
novo público, caracterizado pelo movimento em massa, como uma complexa má-
quina com infinitas engrenagens, uma espécie de inteligência coletiva, como afirma 
Henry Jenkins (2009), “O consumo tornou-se um processo coletivo” (p. 30).

Essa interação social de consumidores, esse comportamento participativo e por 
vezes migratório de indivíduos que recorrem a diversos meios e mídias na busca pelo 
assunto de interesse constitui, com outros dois fatores, para Jenkins, a convergên-
cia. O comportamento da massa consumidora, entendida como inteligência coletiva, 
demanda um fluxo de novos conteúdos, por meio de uma extensa gama de platafor-
mas de mídia que se comuniquem, integrem-se, completem-se, edifiquem-se, enfim, 
que atendam, dentro da massa, a todas as possibilidades de consumo individuais 
(JENKINS, 2009). Cria-se, então, a cultura da convergência.

É dentro desse novo paradigma mundial de relação com o objeto que o presen-
te estudo insere-se, buscando apontar possíveis consequências que as novas formas 
de relação com o conteúdo podem gerar no entorno da arte, na relação dela com o 
público e vice-versa, na autoria, no culto, no próprio conceito de obra de arte e, con-
sequentemente, no cânone e no processo de canonização.

O pessimismo coerente de Jean Baudrillard

Na obra Simulacros e simulação, de 1991, Jean Baudrillard apresenta uma sín-
tese do caos, uma visão apocalíptica de um mundo que vive numa realidade morta, 
dominado pelo hiper-real, um reino de signos, um mundo vazio, dominado pelo con-
sumo, movido pela nostalgia e domesticado pelo sistema. Baudrillard discorre sobre 
as consequências do uso constante e ininterrupto de tecnologias, da entorpecente 
autoamputação proporcionada pela facilidade oferecida pela técnica. O autor divide 
o simulacro em três categorias evolutivas: a naturalista, a produtivista e a de simu-
lação. A primeira diz respeito ao fingimento e à imitação, resguardada a referência 
com o real; a segunda remete aos valores comerciais e à reprodução, trabalhando já 
os conceitos de desejo e alienação; e a terceira e última já possui uma raiz cibernética, 
digital, em que os modelos e controle do real são passíveis de total operacionalidade 
– os signos são, agora, pura simulação. Jacques Derrida defendeu na desconstrução 
que após um significante não há um significado, há, na verdade, outro significante, 
caracterizando assim uma dízima infinita de significações; Baudrillard retoma o con-
ceito situando o ciberespaço como local, ainda que virtual, da verdadeira morte do 
significado, o real não existe mais, o que existem são simulações de como as coisas 
deveriam ser, presentificações dos desejos individuais traduzidos em formas e conte-
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údos previamente concebidos para satisfazerem os impulsos do sujeito imerso nas 
águas do segundo dilúvio.

Baudrillard (1991b) afirma que, com o advento das técnicas cinemáticas, a his-
tória fora dividida entre antes e depois do cinema, tendo este como representação da 
reprodutibilidade e capacidade de armazenamento de informações em mídia. Antes, 
a era da história, também conhecida como a Era do Romance, delegava um caráter 
mítico ao acontecimento narrativo, isto, para Baudrillard, já acabou. A história desa-
pareceu, perdida em dados salvos em arquivos.

Seu pessimismo é coerente, uma vez que, à deriva nas águas infinitas, o sujeito 
deve realizar uma seleção do conteúdo que lhe apeteça, e por este crivo passam as 
informações históricas, consultadas em seus arquivos digitais somente quando são 
requisitadas para algum fim. Porém os problemas não cessam na seleção individual, 
eles apenas começam.

Em A transparência do mal (1991), Baudrillard pinta uma imagem contunden-
temente mais assustadora, caótica, orgânica e autorreciclável do sujeito e da socieda-
de. Num universo em que a massa possui acesso irrestrito ao conteúdo, todos os pro-
cessos de reconhecimento artístico estão obsoletos e sexualizados; da aura ao direito 
autoral, tudo implodiu. Assiste-se a uma reprodução infinita de ideais, de fantasias, 
de imagens, de simulações do próprio simulacro – uma vez que as utopias já foram re-
alizadas, resta ao sujeito o paradoxo de viver como se elas ainda existissem, em busca 
de uma realização já realizada. As coisas não desaparecem em seu fim, ou sua morte, 
mas são consumidas pela proliferação, contaminação, pela saturação e transparên-
cia, pela extenuação e exterminação, é a epidemia da simulação (BAUDRILLARD, 
1991a).

Relações entre arte e ciberespaço

Um dos papéis mais notórios atribuídos como função da arte são as mani-
festações revolucionárias, de ruptura e questionamento. Desde sempre, por meio da 
arte, o artista tentou captar sua contemporaneidade e, por sentir-se deslocado dela, 
romper com convenções e parâmetros, transcendendo seu próprio tempo e transgre-
dindo frente aos modelos já estabelecidos. Se é função da arte captar e contestar seu 
presente, é dedutível que ela deva acompanhar, seja sincronicamente, seja na van-
guarda, o processo evolutivo e de dominação maquínica e tecnológica exercido sobre 
a sociedade como um todo. O grande problema desse processo é que as inovações da 
tecnologia frequentemente trilham caminho para um suposto desaparecimento das 
artes, pelo menos nas formas tradicionais, uma espécie de migração, criação de novas 
formas de criação e, consequentemente, novas maneiras de lidar com o público e a 
recepção.
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Seguindo a linha de acompanhamento histórico, Walter Benjamin apresenta 
uma rica contribuição para o novo raciocínio maquínico das artes em seu ensaio A 
obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Para Benjamin (2012), a obra de 
arte sempre foi, essencialmente, reprodutível, uma vez que “O que os homens faziam 
sempre podia ser imitado por outros homens” (p. 166), e o debate sobre autenticidade 
existe, portanto, desde sempre: “Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento 
está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela 
se encontra” (BENJAMIN, 2012, p. 167).

A reprodutibilidade técnica pode ser encarada como uma faca de dois gumes: 
por um lado, a autonomia da reprodução técnica é maior que a da manual, e ela “[...] 
pode colocar a cópia do original em situações impossíveis para o próprio original” 
(p. 168), mas, por outro lado, “Mesmo que essas novas circunstâncias deixem intato o 
conteúdo da obra de arte, elas desvalorizam, de qualquer modo, o seu aqui e agora”, 
ou seja, perde-se a aura emanante da obra de arte, sua existência única dá lugar a 
uma existência serial. Benjamin distancia-se do pessimismo de Baudrillard, ele en-
cara a nova realidade sem subestimar a capacidade crítica e interpretativa do sujeito 
e reconhece que ela sofre mudanças profundas e fundamentais; porém, ele afirma 
que tais mudanças não implicam necessariamente sua supressão. Nas palavras dele: 
“Retirar o objeto de seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma 
de percepção cuja capacidade de captar “o semelhante no mundo” é tão aguda, que 
graças à reprodução ela consegue captá-lo até no fenômeno único.” (BENJAMIN, 
2012, p. 170).

Cabe aqui discorrer mais profundamente sobre tais mudanças. Benjamin afir-
ma que o culto é a forma mais primitiva de inserção da obra de arte no contexto da 
tradição, visto que as obras mais antigas serviam a propósitos rituais, religiosos. O 
elo entre a aura e o ritual nunca fora desfeito, até o advento da fotografia, que abriu 
caminho para a reprodução. Considerada por sua época como arte revolucionária, 
pois, além de contemporânea do início do socialismo, rompia com padrões de culto e 
estética vigentes, a fotografia incitou o surgimento de rumores de uma crise iminente 
nos fundamentos da arte, assim como toda inovação faz ao violar regras tidas como 
sólidas.

Com a reprodutibilidade técnica veio a emancipação da obra de arte de seu 
caráter ritualístico, teológico, e agora “A obra de arte reproduzida é cada vez mais 
a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida” (p. 171). Observam-
-se nessa afirmação alusões ao processo de criação e consumo das obras de arte, 
aproximando-as de um caráter mais comercial, dessacralizando-as. E é no cinema 
que Benjamin vê um dos grandes exemplos do novo paradigma de funcionamento 
da nova indústria da arte – uma produção cinematográfica custa caro, e quem paga 
por um quadro jamais poderia pagar, sozinho, a produção de um filme; isso gera 
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uma necessidade de difusão da obra com vistas à arrecadação financeira que custeie 
a produção e ainda gere lucros, e essa difusão só é possível com uma obra já criada 
para ser reproduzida.

Edmund Couchot, na obra A tecnologia na arte: da fotografia à realidade vir-
tual, de 2003, propõe uma abordagem cíclica da criação e recepção artística na era 
digital ao destacar dois polos essenciais para a definição de seu paradigma: o “sujei-
to-eu” e o “sujeito-nós”. O sujeito-eu, como o nome sugere, compreende o indivíduo 
em sua particularidade, sua subjetividade individual, singular e móvel, já o sujeito-
-nós insurge da experiência tecnestésica e do automatismo crescente proporcionado 
pela máquina, é um produto do coletivo. Sua insurgência traz consigo uma espécie de 
subjetividade impessoal, proveniente da massa e, obviamente, vulnerável às transfor-
mações tecnológicas e às vontades imprevisíveis do sujeito-eu – configura-se, então, 
uma dialética dos sujeitos ativo (nós) e passivo (eu), em que o primeiro controla e 
manipula a técnica de forma a transformar sua visão do mundo, e o segundo, na 
tentativa de escapar a essa nova visão, redefine constantemente sua própria identida-
de, implicando ao sujeito-nós novas formas de representação, um típico cenário de 
perseguição entre gato e rato.

A dessacralização é inevitável “À medida que as obras de arte se emancipam do 
seu uso ritual e aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas” (BENJAMIN, 
2012, p. 173); dessa forma, o valor de culto cede lugar ao valor de exposição da obra. 
A exposição maciça aliada à atual convergência de mídias criou um novo sistema de 
concepção de arte, com regras ditadas pela massa consumidora migrante, a obra de 
arte hoje nasce do desejo coletivo e ao coletivo pertence. Como fica a literatura den-
tro de tamanha confusão, dentro desse novo sistema mutante, que se destrói para se 
renovar?

Literatura e cânone

Há muita discordância no que diz respeito à conceituação e situação da li-
teratura nos dias atuais. Terry Eagleton (2006, p. 16) já declarou sua morte; Leyla 
Perrone-Moisés (1998, p. 206) defende a manutenção do paideuma de Pound, con-
ferindo-lhe características mutantes e maleáveis, capazes de seguir o curso evolutivo 
das sociedades; e Jonathan Culler (1999) provoca afirmando que a tentativa de definir 
literatura nada mais é do que uma tentativa dos críticos e teóricos de perpetuarem 
certos métodos considerados, por eles, como mais pertinentes em detrimento de ou-
tros que, também para eles, negligenciam aspectos particulares e distintivos. E todos 
os três deixam de lado, ou tratam timidamente, o ciberespaço.

Leyla Perrone-Moisés (1998) é categórica em sua afirmativa pessimista:
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Parece-me difícil concordar com os otimistas, que vêem, na quantidade de infor-
mações circulantes no ciberespaço, uma riqueza de significados democraticamente 
disponíveis. A superabundância e a rapidez dessas informações não permitem, a 
usuário, nenhuma seleção real; a perecibilidade quase imediata das mesmas impede 
qualquer visão de conjunto e qualquer crítica. A informação “cultural” é consumida 
como qualquer outra e, mais do que nunca, dependente de modas efêmeras criadas 
pelo mercado. (p. 204).

Na defensiva, Perrone-Moisés (1998) parece temerosa de uma iminente morte 
dos imortais, ataca o crescimento dos estudos culturais em detrimento da própria 
literatura, repudiando a nova abordagem dada a ela pelos novos estudos, “A literatura 
não interessa mais por ela mesma, o que interessa é ‘a literatura como [...]’” (p. 192). 
Para ela, o cânone diferencia-se das outras obras em sua característica de retenção 
continuada de atenção e interpretação, no acolhimento paciente com que recebe no-
vas leituras, enfim, no modo como ele se perpetua historicamente.

Realmente, o processo de canonização proposto por Pound, com seu paideu-
ma, e defendido por Perrone-Moisés, parece deslocado frente às novas relações esta-
belecidas no âmbito da criação e recepção artística de hoje. “A ordenação do conheci-
mento de modo que o próximo homem (ou geração) possa achar, o mais rapidamente 
possível, a parte viva dele [...]” (POUND, 1977, p. 161) mostra-se obsoleta após a 
orgia de Baudrillard. O mito do escritor que inaugurava seu próprio estilo, agregando 
a si obras anteriores e posteriores, já não existe nem funciona como antes, o que não 
significa que ele simplesmente não exista mais, como pontifica Terry Eagleton, o que 
ocorre é que todas as circunstâncias envolvendo uma obra literária possuem novas 
roupagens, novos processos de desenvolvimento dentro de paradigmas mutantes.

Pode-se afirmar que não se vive mais uma era das belas letras, e sim uma era 
de todas as letras. É uma das consequências das funcionalidades criadas pelo e no 
ciberespaço – à deriva no oceano de Lévy, o texto canônico e secular está agora exa-
tamente ao lado do texto marginal, contestador e destruidor de parâmetros. E esse 
estudo pretende demonstrar que o processo de canonização, bem como as práticas 
de culto à arte, não desapareceram, o que ocorreu com eles foi uma mutação signifi-
cativa que atingiu e abalou fundamentos antes tidos como estáveis. Caíram conceitos 
já sacralizados, como o de autoria e de direitos autorais, os limites que cerceavam 
o fã e o impediam de se aproximar da obra, de envolver-se com ela, de adentrá-la e 
possuí-la. O que acontece hoje é inédito e inevitável, o dilúvio não terá mais fim, e to-
das as práticas e processos, agora submersos, devem reinventar-se se quiserem ainda 
permanecer na superfície.

Um exemplo bastante didático de tudo que foi dito está no quinto capítulo 
do livro Cultura da convergência, de Henry Jenkins, chamado Porque Heather pode 
escrever: letramento midiático e as guerras de Harry Potter”. Nele Jenkins conta a 
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história de Heather Lawver, uma menina que, com apenas 13 anos, começou a pu-
blicar em um blog textos de sua autoria, porém inseridos no universo do bruxo ado-
lescente Harry Potter. Gradativamente as visitas ao blog e sua consequente exposi-
ção cresceram ao ponto de preocuparem a gigante corporação Warner Bros. Family 
Entertainment, detentora dos direitos da série best-seller escrita por J. K. Rowling. 
O grande problema estava nessa nova liberdade exercida pelos fãs, a escritura de 
fanfictions, uma prática antiga, mas que, com o advento da convergência de mídias, 
tomou proporções planetárias. Os advogados da Warner Bros. argumentavam que os 
fãs estavam violando direitos de propriedade intelectual e passou a enviar notifica-
ções judiciais destinadas a crianças e adolescentes.

A reação dos pais foi imediata, e um grupo internacional de advogados fora 
criado para defender a causa dos escritores infantes e suas práticas midiativistas, o 
que ajudou ainda mais no crescimento e divulgação do blog e das práticas de fan-
fiction, eventualmente a corporação de entretenimento de Hollywood passou a re-
conhecer que tais manifestações não representavam risco ao produto licenciado por 
eles, pelo contrário, configuravam-se como uma nova modalidade de apreciação da 
obra, ao mesmo tempo interativa e subjetiva – posto que os textos escritos são com-
partilhados com o intuito de receberem sugestões e críticas, e nesses textos é possível 
identificar traços externos ao cânone, no caso, Harry Potter, trazidos pela experiên-
cia individual e particular daquele que se propõe a escrever. A liberdade de apropria-
ção da obra chega a patamares nunca antes imaginados; o conceito de autoria diluiu-
-se com a abertura para intervenções provenientes de fãs das mais variadas culturas. 
O cânone como era conhecido realmente não existe mais, ressurgiu com uma nova 
roupagem e novas finalidades, bem como o processo de canonização que não mais 
depende necessariamente da crítica, mas sim do modo como a obra é recebida, pro-
cessada, desconstruída e finalmente devolvida pelo próprio público, num feedback de 
consumo em massa. Em torno de todo o fenômeno que atingiu Heather, e a levou a 
sentir a necessidade de escrever, está o conceito de agência.

Agência

Num jogo de pôquer, o objetivo é derrotar todos os competidores e conquistar 
o prêmio total. Em alguns casos, quando há concordância da mesa, o jogo encerra-se 
e o dinheiro disputado é então dividido. O jogador, ao receber as cartas, deve, pri-
meiramente, montar a jogada que lhe é possível e, depois, avaliar a probabilidade dos 
outros jogadores possuírem combinações iguais ou melhores que a dele, é o momento 
do blefe nas apostas; os jogadores avaliam-se, encaram-se, observam-se atentamente 
procurando qualquer sinal de linguagem corporal que demonstre insegurança, se al-
guém aposta alto e acaba mordendo o lábio é um sinal de blefe e, consequentemente, 
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um incentivo aos outros jogadores para aumentarem a aposta, aumentando a ex-
pectativa do jogo, a emoção, enfim, no fim do jogo, contudo, a regra de perdedor e 
vencedor prevalece e o jogo se encerra.

No jogo de xadrez as coisas são um pouco diferentes. Os movimentos, as joga-
das são cuidadosamente, para não dizer obsessivamente, planejadas. Antes de movi-
mentar uma peça o jogador deve inferir todas as possibilidades que tal movimento 
confere a ele e a seu adversário, frequentemente um movimento pode significar um 
avanço considerável no momento em que é realizado, porém, após duas ou três jo-
gadas, o adversário aproveita-se da guarda abaixada por aquele movimento efetuado 
anteriormente, e vira o jogo. No xadrez, cada jogada muda todo o resto da partida, 
ela não diz respeito somente a quem faz a jogada, a atitude do jogador atinge inva-
riavelmente seu adversário, que deve modificar seu plano para continuar na disputa. 
Apesar de o jogo terminar também com um vencedor e um perdedor, a agência do jo-
gador manifesta-se mais atuante no xadrez do que no pôquer, e o motivo é que aquilo 
que o jogador planeja para si não vale apenas para ele, vale o mesmo para o adver-
sário, a disputa não é sobre possuir a combinação mais valiosa, ou blefar, o xadrez é 
sobre estratégia, é sobre imaginar o que o adversário faria se tal situação acontecesse, 
e então planejar o que poderia ser feito dentro dessa situação hipotética.

O conceito de agência é esclarecido por Janet Murray na obra Hamlet no Ho-
lodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço, publicado em 2003. A autora define 
agência como “[...] a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os 
resultados de nossas decisões e escolhas” (MURRAY, 2003, p. 127).

Com possibilidades limitadas dentro das concepções tradicionais de arte, a 
agência encontra seu lugar, verdadeiramente, dentro de jogos eletrônicos desenvol-
vidos para possibilitar ao jogador diferentes desenrolares do enredo, ditados pelas 
escolhas que ele próprio faz ao jogar. É o caso de jogos como Resident Evil e Silent 
Hill, em que é possível explorar cidades inteiras, becos escuros e afastados, ruas de-
sertas, e em cada um destes locais é possível encontrar algum item portador de uma 
informação singular, que mudará o restante do curso do jogo, dando-lhe uma pers-
pectiva nova, incentivando o jogador a terminar o jogo para recomeçá-lo buscando as 
outras possibilidades que foram deixadas para trás, gerando um fluxo. Um exemplo 
simples e didático desse processo é dado por Murray (2003) ao citar o mundialmente 
famoso jogo Tetris; nesse jogo, “[...] tudo o que você modela com perfeição é varrido 
para fora da tela. Ter sucesso significa apenas ser capaz de manter o fluxo” (p. 142). 
A agência fundamenta-se nesse princípio, o indivíduo deve participar ativamente 
e constantemente na relação com o produto, distanciando-se muito dos moldes de 
apreciação artística e de culto já conhecidos, a dialética entre público e produto deve 
estabelecer um fluxo contínuo de trocas gratificantes. Identifica-se aí o midiativismo 
engajado do público comprometido em participar ativamente da modificação dos ce-
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nários, na produção artística e no consumo. Jean Baudrillard (1991b) já afirmou que 
já não existem mais meios, que os polos absorveram-se um no outro, convergiram, 
e hoje o público receptor mantém com a obra o mesmo nível de envolvimento que o 
próprio autor, ou corporação detentora dos direitos de determinado produto.

Janet Murray (2003) encerra o debate afirmando que “A autoria nos meios ele-
trônicos é procedimental” (p. 149), ou seja, não se limita a um único cérebro criador, 
nem mesmo a uma gigante corporação, é um processo no qual todos os participantes 
se envolvem. O público dita aquilo que deseja, a corporação age como uma nova ma-
nifestação dos mecenas – com a diferença básica de que somente patrocinam aquilo 
que lhes dá retorno, e ao artista cabe processar o que lhe é encomendado, dialogando 
com as formas de representação que resguardam características ainda tidas como 
exemplares. O artista atua na fenda de Barthes, no entrelugar da encomenda e da 
arte, mediando, suprindo as demandas e tentando, em meio ao caos, atingir uma 
forma de expressão digna de ser designada como artística.

Há, ainda, outra instância inerente ao contexto da arte que também sofreu as 
mutações provocadas pelas novas possibilidades encontradas na virtualidade do cibe-
respaço. Como já fora esclarecido com as citações de Walter Benjamin, a arte surgiu, 
primariamente, com propósitos religiosos, ou seja, de culto. Um culto implica, obvia-
mente, um objeto a ser cultuado, pessoas que o cultuem e, completando a trindade, 
um local onde o culto acontece.

Local de culto

Desde antes da Idade Média, os poderosos ostentavam seu próprio poder. Os 
ricos burgueses erguiam para si palácios e castelos emblemáticos com objetivos que 
iam além de simplesmente habitar e ter toda fartura possível; tais edificações eno-
breciam as regiões em que eles habitavam. A Igreja, sendo um dos estandartes fun-
damentais da sociedade burguesa, erguia basílicas, seminários, conventos e catedrais 
pomposas que pretendiam transmitir, por meio de sua grandiosidade, a própria gran-
diosidade divina. Eram lugares erguidos pela burguesia ascendente, porém destina-
dos ao povo, aos mais humildes, para que a manutenção da fé e de seus princípios 
pudesse prevalecer e permanecer.

A arte, em seus motivos religiosos do princípio, era então exposta em tais lo-
cais, os esforços do talento eram elevados a patamares de objetos de culto, posto 
que representavam a divindade e a ela serviam. O ato de cultuar implica reverência, 
veneração, daí o motivo de tal termo ser aplicado, posteriormente, a obras de cunho 
não necessariamente religioso, mas que atendiam a certas convenções estéticas, temá-
ticas, de época etc. 

Resguardar objetos com determinado valor cultural e histórico com finalidades 
de preservação é uma atividade antiquíssima, fato comprovado pelos variados obje-
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tos encontrados em tumbas milenares. A palavra museu, contudo, tem sua origem 
na Grécia Antiga, em que termo “mouseion” era usado para denominar o local onde 
estavam as musas, divindades patronas das artes. Os museus sempre possuíram tal 
caráter reverente, eram os locais oficiais de culto à arte.

Com a reprodutibilidade técnica, o papel dos museus fora posto à prova, a des-
truição do aqui e agora da obra de arte foi o preço pago pelas novas possibilidades de 
exposição. Utilizando as funcionalidades da Internet é possível “caminhar” pelo in-
terior de museus mundialmente famosos e ficar “frente a frente” com obras também 
famosas e respeitadas. Tornou-se frequente o ato de fotografar obras de arte para 
guardar a lembrança e depois poder mostrar a alguém, o culto em si sofreu mudanças 
significativas.

Ponderando sobre ideias de Marshall McLuhan, Jean Baudrillard (1991b) afir-
ma que, com a fusão dos polos, extinguem-se as instâncias mediadoras de uma re-
alidade para outra, de um estado real para outro. É a dissolução do aqui e agora, a 
dessacralização necessária para o aumento do alcance.

Qualquer um pode ter acesso a todo tipo de informação sobre a “Mona Lisa”, 
desde a história da criação da obra até suas reduzidas medidas físicas, a sala onde ela 
está exposta no Museu do Louvre, em Paris, pode ser observada por meio de fotos 
em 360 graus, detalhes mínimos e até insignificantes como a cor dos cordões de iso-
lamento que separam a obra do público estão disponíveis no oceano de informações, 
fazendo a experiência de ir fisicamente até o museu não mais tão necessária. Nada 
disso, entretanto, fez com que o museu sumisse, sua aura e as de suas obras expostas 
podem ter sofrido duros golpes, porém eles ainda permanecem como legítimos locais 
de culto à arte. Algo diferente acontece dentro do ciberespaço.

O fandom

Desmembrando a palavra tem-se o termo fan (fã) e dom (domínio ou reino), o 
reino onde o fã domina existe no ciberespaço, e sua origem é produto das interações 
do público com a obra de arte, indo além da mera apreciação, que há muito já exis-
tem. Desde as fanfictions de Sherlock Holmes, que obrigaram o escritor Sir Arthur 
Conan Doyle a ressuscitar o detetive colocando-o de volta no serviço policial, até os 
filmes caseiros feitos por fanáticos de Guerra nas estrelas, os fãs sempre encontraram 
maneiras de extrapolar os limites de culto a uma obra. Dentro desse universo, ainda 
podem ser citados os cosplays, os vídeos musicais temáticos, os encontros e con-
venções de fãs, enfim, o público sempre consumiu a obra de arte de uma forma que 
lhe agradasse em suas próprias particularidades, sem levar em consideração ques-
tões como direitos autorais, ou violação de propriedade intelectual, o que as pessoas 
queriam era apenas diversão. Com isso, revela-se uma postura ativa de participação 
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que ia de encontro às produções artísticas controladas por corporações que sempre 
operaram sob ditames operacionais “um para todos”. Na nova perspectiva midiati-
vista, as práticas engajadas fazem surgir novas modalidades de concepção, produção 
e consumo “todos para todos”.

A convergência das mídias, a digitalização de Couchot, a morte do autor, a re-
produtibilidade técnica, tudo isso funcionando na virtualidade do ciberespaço, somado 
à agência do fã, deu origem ao fandom, “[...] um sistema digital que engloba diversas 
manifestações próprias do campo literário, abarcando desde a produção e a recepção 
de textos até a crítica e a criação de produtos artísticos” (MIRANDA, 2009). Em outras 
palavras, o fandom é uma espécie de convenção permanente, virtual, agregadora, teci-
da por diversas mãos em torno de um cerne comum, a obra de arte.

No fandom a obra é cultuada pelo seu valor de exposição, por sua capacidade 
de enfrentar a reciclagem implacável por parte da grande massa consumidora, porém 
sem se desfazer, por sua resistência à desleitura e à desconstrução crítica e criativa 
(MIRANDA, 2009). O fandom apresenta uma característica singular, uma aparente 
autossuficiência, uma vez que, ao adentrar tais comunidades, impulsionado apenas 
pela afinidade que o indivíduo possui com determinada obra, ele sente-se parte da 
obra, pertencente a ela, e ela a ele, a interação reforça esse sentimento de agência, 
e então, dentro do fandom, perpetuam-se práticas de apreciação, debates, confron-
tos, indagações, enfim, praticamente todas as atividades inerentes à recepção de uma 
obra de arte são agregadas, convergem para o fandom, elevando-o a um patamar 
de grande importância na cultura da convergência das mídias submersas no oceano 
infinito de informações. Constitui um espaço, virtual, sim, mas de enorme potencial 
e alcance comercial e social, pois contribui ativamente para a formação de leitores e 
para o aperfeiçoamento das práticas de leitura, de crítica e de escrita. 

Conclusão

Dentro da cultura da convergência, os fãs de uma obra em comum convergem, 
dentro do ciberespaço, para comunidades criadas em torno de tais gostos, agregadoras 
de admiradores originários de meios, mídias e motivos alhures. Dentro dos fandoms 
as pessoas passam a cultuar as obras de uma maneira diferente, exercendo sua agência 
sobre a obra de diversas maneiras – diferentes e controversas leituras e interpretações, 
criação de fanfictions totalmente particulares, realização de encontros e convenções, 
enfim, o fandom permite aos fãs viverem a obra de arte que lhes interessa.

Lévy explica o segundo dilúvio, Baudrillard demonstra como tudo se mistura 
no novo oceano informacional, Benjamin destaca os desdobramentos da obra de arte 
frente ao desenvolvimento das tecnologias e Jenkins mostra como as coisas estão 
acontecendo e para qual caminho elas devem seguir. A Internet e o ciberespaço mu-
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daram não somente o modo como a literatura e as artes em geral são concebidas, mas 
também o modo como elas se perpetuam na posterioridade, fazendo surgir novas for-
mas de estabelecimento de cânones. O fandom, dentro desse contexto, configura-se 
como um novo local, virtual, de culto à arte, longe de conceitos sacros, dinâmico e 
renovável. Palco dos atores participantes e comprometidos no engajamento midiati-
vista de ressignificação e reconcepção da arte e de sua função social.

Referências

BAUDRILLARD, Jean. La transparencia del mal. Tradução de Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama. 1991a.

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Tradução de Maria João da Costa Pereira. Lis-
boa: Relógio d’Água, 1991b.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, 
Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras Esco-
lhidas Volume 1. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 8. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2012. 
p. 165-196.

COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual. Tradução de Sandra 
Rey. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2003.

CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. Tradução de Sandra Vasconcelos. São Pau-
lo: Beca Produções Culturais, 1999.

EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução. Tradução de Waltensir Dutra. 6. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006.

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Tradução de Susana Alexandria. 2. ed. São Paulo: 
Aleph, 2009.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999.

MIRANDA, Fabiana Moes. Fandom: um novo sistema literário digital. Hipertextus, Re-
vista digital, Recife, v. 3, n./p., 2009. Disponível em: <http://www.hipertextus.net/volume3/ 
Fabiana-Moes-MIRANDA.pdf>. Acesso em: 20 Jul. 2013.

MURRAY, Janet Horowitz. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. Tradução 
de Elissa Khoury Daher e Marcelo Fernandez Cuzziol. São Paulo: Editora Unesp, 2003.

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de escritores moder-
nos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

POUND, Ezra. ABC da literatura. Tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes. São Paulo: 
Cultrix, 1977.


