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Resumo 

 

A cibercultura assiste à emergência inédita de redes de relacionamento sociovirtuais no 

ciberespaço. Espectralizado na rede, o sujeito adota um comportamento típico, nesse 

contexto: o de mobilização e instrumentalização do aparato sígnico do virtual para 

aprumar seu espectro, ajustando-o conforme as necessidades socioculturais do instante. 

Essa prática pode ser compreendida à luz da precariedade da existência nos tempos 

atuais, decorrente do rearranjamento na experiência do tempo e do espaço promovido 

pela economia capitalista desenvolvida e pela comunicação interativa. A construção de 

marcas emerge como uma tentativa corporativa de oferecer um ponto de estabilidade na 

crise atual. Semelhantemente, o comportamento individual típico nas redes espelha essa 

tendência no âmbito individual, a fim de evitar a morte simbólica na cibercultura. 
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Introdução 

Uma faceta instigante do momento atual da cibercultura é a sociabilidade a partir 

de redes de relacionamento no ciberespaço, que tem provocado as mais diversas reações 

tanto no âmbito do senso comum quanto no meio intelectual
3
. Enquanto uma massa 

crescente de indivíduos adere ao relacionamento social com o uso de tecnologias, 

aumentam as suspeitas sobre a “qualidade” desses vínculos, sobre o “isolamento social” 

por eles supostamente provocado, considerações estas quase sempre permeadas de 

valoração moralista, quando não de tecnofobia ou desconhecimento tecnológico. 

Mediante a mais insignifcante experiência nessas redes, esse tipo de oposição derrui e, 

seduzido pelo aparato tecnocomunicacional e pelas facilidades entreabertas pelo virtual, 

não raro se torna o maior defensor da sociabilidade no ciberespaço. 

Para que atinja o âmago da questão, a crítica dessa prática deve estar integrada 

num quadro mais amplo, que envolve toda a significação do que é a comunicação, o 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 5 – Comunicação multimídia do XVI Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sudeste realizado de 12 a 14 de maio de 2011. 
2 Mestrando em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, com bolsa da Capes. 
3 Este trabalho segue tendência teórica consolidada de distinção entre cibercultura e ciberespaço. A título de ênfase, 
ciberespaço é entendido como a espacialidade virtual criada pelo arranjamento em rede das tecnologias digitais. Por 

sua vez, o conceito de cibercultura é trabalhado como categoria de época e, portanto, abarca não somente as práticas 
internas ao ciberespaço, mas também aquelas que se desenvolvem em contextos presenciais, in loco, mas, de alguma 
forma, reescalonadas pela hegemonia do ciberespaço. 
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virtual, o online no contexto social-histórico vigente. Sem esse cuidado prévio, pensar a 

comunicação torna-se uma tarefa comprometida, não raro inócua e ineficiente. 

Nesse sentido, propõe-se aqui pensar os relacionamentos virtualizados com base 

nas mudanças na forma de experimentar o tempo e o espaço da sociedade de consumo. 

As mudanças culturais entrelaçadas com o advento do virtual são recentes, na 

perspectiva da história do gênero humano, mas parecem obedecer a um padrão de 

compressão do espaço/tempo que, vez ou outra, se dá no capitalismo tendo em vista sua 

reforma e reprodução (HARVEY, 2009). 

Com tal contexto de base, o recorte sobre o qual recai o interesse prioritário do 

presente ensaio é o modo segundo o qual o indivíduo se porta nas redes sociovirtuais ao 

mobilizar um grande aparato sígnico para produzir-se e apresentar-se a outrem. Numa 

época de intensa instabilidade e crise na forma de experimentar o tempo e o espaço, o 

comportamento de autoprodução semiótica nas redes sociovirtuais contempla elementos 

do processo de transformação de empresas em marcas no capitalismo atual
4
. Tal 

procedimento, antes exclusivamente corporativo e agora, sugere-se, transposto para o 

âmbito individual, através de permanente uso da comunicação mediática, é uma 

tentativa de forjar um ponto de estabilidade em meio à volatilidade da vida humana 

atual. São estratégias sígnicas para granjear sobrevida na cultura do efêmero, do 

precário, do fugaz, do líquido, isto é, na cultura pós-moderna, em que tudo se torna não 

mais que objeto de consumo. Os espectros no ciberespaço tornam-se simulacros, cópias 

sem original, com a finalidade de escapar da periferia em que se configuraram o corpo e 

o planeta herdados na cibercultura. O percurso teórico da reflexão passa pela 

sociodromologia fenomenológica, de Paul Virilio, conforme desdobrada na 

dromocracia cibercultural, de Eugênio Trivinho; pelo fetichismo da marca, de Isleide 

Fontenelle; e pelo pós-modernismo teórico, de David Harvey, Richard Sennett e 

Zygmunt Bauman. 

 

Capitalismo flexível e o tempo acelerado 

O mundo do trabalho foi a primeira esfera a experimentar a desestabilização 

recente da vida humana e esse processo remonta, a partir da década de 1970, à 

                                                
4 Aparato sígnico e autoprodução semiótica, estes dois conceitos são chaves para a reflexão teórica levada a cabo 
neste ensaio. No contexto dado, aparato sígnico refere-se ao conjunto exuberante de signos produzidos virtualmente 

e mobilizados estrategicamente por um sujeito quando atua no ciberespaço. A autoprodução semiótica é a 
manipulação desse aparato visando à (re)construção de uma imagem individual, grupal, institucional ou 
governamental. 
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aceleração da experiência do tempo no trabalho. Desde a referida década, a economia 

passa por uma metamorfose significativa em relação ao capitalismo do imediato pós-

guerra. 

Até então centrada na esfera da produção, a economia pós-1970 descobre na 

esfera do consumo uma riqueza ainda pouco explorada. O encontro entre trabalho e 

capital era o objetivo básico do capitalismo moderno. O pacto keynesiano garantia ao 

Estado a função de regular as duas partes e um relativo equilíbrio entre as suas 

demandas (HARVEY, 2009; REICH, 2008). Como ocorre em tudo que é explorado no 

capitalismo, esse regime de acumulação também alcançou o seu limite de lucros, 

levando as economias desenvolvidas à estagnação do início da década de 1970. Por 

outro lado, novas descobertas tecnológicas e científicas, especialmente no campo da 

comunicação e da informação, emergiram como possíveis soluções para diminuir a 

dependência do capital em relação ao trabalho. Com a possibilidade do comando 

empresarial e das transações financeiras a distância, as grandes corporações do mundo 

desenvolvido puderam avançar além-fronteiras, escapando do controle estatal que 

garantia aos trabalhadores locais um certo poder de barganha junto ao capital. A grande 

vantagem dessas empresas, agora, era seduzir através da oferta de preços mais baixos (e 

não mais de melhores empregos), o que já indica a tendência que despontou no 

horizonte: o cidadão se reconheceria como tal somente ao tornar-se consumidor. 

Desde então, surgiram oportunidades incríveis de lucros que resultaram num 

crescimento econômico extraordinário nos países industrializados. O PIB norte-

americano triplicou. O lucro do setor financeiro do país, em proporção ao das empresas 

não-financeiras, aumentou de um quinto, na década de 1970, para mais ou menos 

metade, depois de 2000 (REICH, 2008, p. 73). Por outro lado, a desigualdade também 

aumentou. Enquanto em 1950 o 1% mais rico da população norte-americana ficava com 

7% de toda a riqueza produzida, em 2004, essa mesma faixa da população amealhava 

16% da renda total do país, ou seja, mais do que dobrou sua participação (REICH, 2008, 

p. 104-107). 

O novo capitalismo, mais flexível, aumenta a desigualdade na distribuição da 

riqueza, mas essa não é sua única consequência. As mudanças na economia capitalista 

desenvolvida convocam o trabalhador a mudar seu comportamento em relação à 

empresa, ao trabalho, ao concorrente, ao cliente e assim por diante. Já que não há mais 

sentido em fixar-se numa empresa para usufruir de seus benefícios – frise-se, a força da 

empresa no capitalismo flexível não está mais em oferecer benefícios e um emprego 
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estável ao trabalhador, mas bons preços ao consumidor –, a tônica passa a ser a adoção 

de uma atitude agressiva em busca das melhores oportunidades, assumindo todos os (ou, 

ao menos, principais) riscos de uma eventual falha. As táticas no mundo do trabalho são 

de curto prazo, “sinal mais tangível dessa mudança” (SENNETT, 2002, p. 21). Muda-se 

de emprego tão logo surja uma oportunidade melhor no horizonte. O empreendedorismo 

é incentivado como nunca. Cada vez mais as corporações recorrem a serviços 

terceirizados, que permitem cessar o relacionamento assim que a tarefa é encerrada, em 

vez do rígido e caro vínculo empregatício. Não é difícil imaginar o impacto que esse 

reescalonamento da experiência do trabalho tem na vida pessoal. Concentrado no curto 

prazo, esse tempo abala as noções de estabilidade e confiança tão caras aos 

relacionamentos sociais típicos, uma verdadeira contradição entre atitudes a tomar no 

âmbito econômico e relacionamentos a construir no âmbito pessoal. O exemplo de Rico, 

na obra de Sennett (2002), é clássico a esse respeito. Típico homem de negócios, ele 

vivia o dilema da contradição entre a vida no trabalho, com sua superficialidade, a 

ênfase no curto prazo e a busca da vantagem a todo o custo, e a vida familiar, em que 

deveria encorajar “a confiança, a lealdade e o compromisso mútuo” (SENNETT, 2002, 

p. 24).  

 

Dromocracia cibercultural: regime da velocidade 

Sennett (2002, p. 25) acredita que “é a dimensão do tempo do novo capitalismo, 

e não a transmissão de dados high-tech, os mercados de ação globais ou o livre 

comércio, que mais diretamente afeta a vida emocional das pessoas fora do local de 

trabalho”. Entretanto, essa reconfiguração do tempo tem uma origem bem específica, a 

partir de uma invenção sui generis do capitalismo tecnológico: a comunicação. Virilio 

(1997) foi um dos primeiros pensadores a dar destaque para isso. Ele notou que a 

invenção da comunicação a distância em tempo real era o ápice de uma tendência típica 

do capitalismo, a de acelerar a vida humana. O surgimento desse artifício tecnológico e 

a adesão social a ele remontam ao início do século XX, com o rádio e principalmente a 

TV. Eles fincaram o fenômeno glocal na vida humana, isto é, a simbiose tecnocultural 

entre o local e o global, entre o lugar onde o corpo está e o sistema mediát ico global, 

graças ao consumo instantâneo dos signos que vêm de alhures através da rede 

(TRIVINHO, 2007, p. 305-317). 

Se a experiência glocal, de mistura homogênea entre local e global através da 

comunicação em tempo real, se popularizou com o rádio e a TV, foi com a internet que 
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ela penetrou mais decisivamente na economia, alterou a noção de tempo e chacoalhou 

as relações de trabalho
5
. Ao tornar-se interativo, o glocal individualizou-se. Tornou-se 

adaptável a contextos específicos, caso a caso, sem haver mais a necessidade de uma 

transmissão única em massa. Foi esse glocal, o interativo, que as grandes corporações 

adotaram para controlar suas empresas a distância. É esse mesmo glocal interativo que 

sustenta a interligação entre os mercados financeiros do mundo inteiro em tempo real, 

concedendo a mobilidade que o capital desejava para desgarrar-se das obrigações 

trabalhistas locais. 

Nessas considerações há que se notar que a aceleração do tempo é um fenômeno 

correlato a outra mudança: a superação do espaço. O tempo só se torna acelerado como 

tal porque a época tornou as distâncias um “tampão repentinamente anacrônico” 

(VIRILIO, 1997, p. 125). Como a aventura humana cedo descobriu, o espaço constitui 

um obstáculo bastante concreto para as trocas humanas (sejam elas de bens materiais ou 

simbólicos). Para que elas ocorram, portanto, ele precisa ser superado. Se um dia isso 

foi feito à velocidade dos pés, desde então os vetores de encurtamento das distâncias 

multiplicaram-se, passando pela domesticação de animais e a criação de veículos 

marítimos, terrestres e aéreos. Por fim, eis os meios de comunicação, com os quais se 

vai sem partir, mescla inédita entre partida e chegada. Para empresas e pessoas glocais, 

o espaço não é mais obstáculo, sendo simbolicamente abolido. No momento em que não 

há mais distâncias, a aceleração do tempo alcança o ponto máximo.  Quando as noções 

de tempo e espaço são de tal forma reconfiguradas, não é difícil dar o passo seguinte 

para uma economia de curto prazo, de rapidez, de vínculos fracos. 

Mas a cibercultura, através do enraizamento do fenômeno glocal interativo, não 

restringe seus efeitos à esfera da produção. A bem da verdade, esse setor já encontrava-

se colonizado pelo princípio da aceleração a partir da noção de produtividade presente 

no fordismo e no taylorismo (TRIVINHO, 2007, p. 59-64). O que o glocal interativo fez 

no setor produtivo foi dar fôlego a uma tendência que já estava criada com a adesão 

tácita ao paradigma da produtividade. Por isso, a verdadeira novidade da cibercultura foi 

a inserção do princípio de aceleração nas esferas do tempo livre e de lazer e nos 

relacionamentos sociais. Se antes a sociabilidade se desenrolava exclusivamente em 

experiências in loco, presenciais, de certa forma “amarradas” pelos limites do espaço e 

                                                
5 A internet surgiu a partir da fusão entre a informática e as telecomunicações, que deu origem ao fenômeno da 

interatividade, isto é, da capacidade de responder em tempo real à transmissão do emissor (Lemos, 2002). 
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do tempo locais, o glocal interativo oferece, com discurso doce e sutil, a possibilidade 

de superar esses limites. No mundo pré-cibercultura, era necessário sair de casa e ir em 

direção ao outro para apropriar-se dele numa conversa, num relacionamento. O discurso 

da cibercultura é o de que isso é perda de tempo, afinal, agora há uma tecnologia que 

permite interagir simultaneamente com uma série de pessoas sem tocar os pés no chão 

de pedra. O que está em jogo no ser interativo, na verdade, é ser veloz (TRIVINHO, 

2007, p. 97). A proposta da cibercultura é: seja mais veloz. 

As considerações já feitas sobre as mudanças na maneira de vivenciar o tempo 

só corroboram a conclusão de que vive-se, atualmente, no regime da velocidade 

integral, isto é, em que a velocidade articula e modula toda a vida humana. Ela está 

fincada na esfera da produção desde um século, pelo menos, mas, com a invenção do 

glocal interativo, tornou-se paradigma também da sociabilidade. Se é regime da 

velocidade e isso pelo concurso das novas tecnologias da comunicação, é possível 

nomear a época de dromocracia cibercultural
6
. A comunicação em tempo real e os 

computadores estão nos locais de trabalho, avançam para o tempo livre e o lazer, estão 

nas movimentações financeiras, com a proliferação dos cartões, do internet banking e de 

outras práticas. Os celulares com acesso à web se multiplicam. O mercado de trabalho 

exige o domínio da informática, e mais especificamente da web, até mesmo para 

ocupações cujas funções prescindem de tal conhecimento, utilizado, portanto, somente 

como meio de seleção. A informatização planetária faz com que os processos mais 

importantes, eficientes e determinantes da vida social, política e econômica tenham que 

passar, necessariamente, por objetos infotecnológicos, o que só reforça a tendência de 

aceleração. Se algum processo não adere à interatividade, além da perda de eficiência, 

se torna atrasado, antiquado, para ficar apenas com os eufemismos. Um bom lugar no 

mercado de trabalho passa a estar associado ao domínio das linguagens informáticas e, 

após o êxito parcial da alfabetização do mundo, impõe-se agora sobre os ombros da 

população uma nova meta: a ciberalfabetização (TRIVINHO, 2007). A exclusão digital 

torna-se a inimiga a ser combatida no século XXI. Enfim, toda a cultura precisa ser 

cyber, se não já não é cultura. 

 

A liquidez dos relacionamentos sociais 

                                                
6 Quanto ao aspecto etimológico do conceito, o prefixo dromos remete a velocidade, rapidez, em grego (Trivinho, 

2007). 
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As consequências de viver num mundo de aceleração tecnológica ainda são 

pouco apreendidas. Para Bauman (2005), a aceleração generalizada da existência 

pressiona as relações sociais, instigando-as a adotar padrão semelhante ao de uma vida 

líquida, isto é, sem solidez, escorregadia, instável. Para Bauman (2005, p. 7), “„líquido-

moderna‟ é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros 

mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos 

e rotinas, das formas de agir”. O curto prazo da economia atual está assimilado por 

todas as dimensões do viver. Precariedade, incerteza, descarte, apagamento, substituição 

são a matéria-prima de que é a feita a experiência prioritária nesse modelo de sociedade. 

A sociabilidade ganha traços semelhantes ao do relacionamento entre empresa e 

consumidor. Na realidade, a lógica de mercado passa a reger também as relações 

sociais, implicando ver e agir em relação aos entes presentes no mundo como se fossem 

“objetos que perdem a utilidade ... enquanto são usados” (BAUMAN, 2005, p. 17). Tão 

logo um relacionamento for percebido como “improdutivo” para o sujeito, deve ser 

descartado. Laços fortes, seja com propriedades, situações ou pessoas, surgem como 

empecilhos para a renovação necessária dos relacionamentos consumidos, por isso, é 

preciso manter “ligações frouxas e compromissos revogáveis” (BAUMAN, 2005, p. 

11). O ciberespaço, como não poderia deixar de ser, é o ambiente por excelência do 

indivíduo líquido-moderno. Como produto mais acabado de uma civilização articulada 

pelo glocal, o ciberespaço detona e derrota toda e qualquer distância em relação a outro 

contexto glocalizado. Na realidade, o glocal efetiva um embaralhamento das noções de 

próximo e distante (no caudal do rearranjamento das noções de tempo e espaço). 

Proximidade e distância dependem, agora, do contexto glocal, e não mais da presença 

do corpo em um dado espaço. A interconexão em rede dos contextos glocais interativos 

era o artifício tecnológico necessário para o surgimento das redes de relacionamento 

virtual, nas quais o indivíduo sente-se livre para fluir, encontrando outras pessoas com 

quem tenha afinidades, sejam elas vizinhas de bairro ou moradoras de uma megalópole 

do outro lado do planeta. Não havendo o interesse mais em um determinado 

relacionamento, basta romper o vínculo que, para todos os efeitos, é nutrido por meio da 

e não raro circunscrito à tecnologia. Se os relacionamentos eram dependentes 

definitivamente do tempo e espaço herdados, da materialidade dos corpos, a 

interatividade deu novos parâmetros para o relacionar-se, em que a presença do corpo 

não é mais necessária.  
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A suma é: os relacionamentos precisam ser dinâmicos, propriedade que, espera-

se suficientemente provado, já não pertence exclusivamente ao âmbito econômico. Uma 

vida assim vivida só pode favorecer, na esfera emocional, a incerteza, a instabilidade e a 

precariedade típicas da pós-modernidade (HARVEY, 2009; KUMAR, 2006; 

TRIVINHO, 2001). Até porque essa lógica pode voltar-se contra o si próprio: tão logo o 

indivíduo aparente ser indesejado, decreta-se sobre ele a pena de morte simbólica e está 

destinado à lata de lixo social dos seus contemporâneos. Portanto, para evitar o 

assassínio simbólico, o sujeito precisa tornar-se constantemente uma mercadoria 

desejável, algo ao qual os demais queiram se ver associados. 

Épocas de agitação social por conta de grandes acontecimentos políticos, 

culturais e sociais sempre aumentaram sobremaneira a instabilidade. Mas, se é possível 

dizer que há uma dose recorrente de instabilidade na história da humanidade, “o que é 

singular na incerteza hoje é que ela existe sem qualquer desastre histórico iminente; ao 

contrário, está entremeada nas práticas cotidianas de um vigoroso capitalismo” 

(SENNETT, 2002, p. 33). Vive-se num tempo “mais curto do que aquele necessário 

para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir” (BAUMAN, 2005, p. 7). 

 

A instrumentalização da comunicação: busca de sobrevivência na liquidez 

Como sobreviver num mundo tão instável e incerto? O mundo corporativo, a 

própria origem do fenômeno de instabilidade tecnológica e comunicacional, ensaiou no 

século XX uma estratégia: transformar a empresa em marca. A marca, no capitalismo 

atual, pode apresentar-se, no caso das mais modestas, como a companheira do dia a dia, 

ou, no caso daquelas globalizadas e extremamente influentes, como partícipes da cultura 

mundializada. Do McDonald‟s já foi dito ser o “maior artefato da cultura 

contemporânea” (FONTENELLE, 2002, p. 299). Fontenelle defende que uma das 

razões para o sucesso da construção de marcas no mundo empresarial de hoje é que elas 

passam a ser vistas pelos consumidores como exemplos de durabilidade numa época de 

eterno transitório. O indivíduo sente ser preciso ancorar-se em algo nesse mundo volátil 

e a marca aparenta ser o ponto de segurança.  

O processo de transformar um punhado de gente, uma estrutura industrial 

específica e produtos diversos numa bem-sucedida marca, num signo simplificado e 

coeso ao qual possam ser colados todos os adjetivos positivos possíveis, não se dá sem 

o concurso da rede comunicacional planetarizada. É preciso fazer a massa de 

consumidores ver tudo aquilo, com todas as suas complexidades e contradições, como 
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uma coisa só. A marca precisa ser forjada e isso só é possível por uma 

instrumentalização de signos capaz de estetizar o relacionamento do consumidor com a 

empresa. Já não se compra mais produtos; relaciona-se com uma marca. É um recurso 

típico do capitalismo pós-moderno, fenômeno responsável, em boa medida, pela 

integração das esferas econômica e cultural na pós-modernidade (JAMESON, 2007). Os 

grandes produtos culturais de nossa época são apropriados pelas corporações para 

construir a imagem da marca, do que testemunham os altos investimentos em patrocínio 

de eventos, no design do produto e da embalagem e nas narrativas publicitárias 

(KUMAR, 2006, p. 155). A marca não pode ser associada com o evento errado, nem 

pode transmitir uma ideia que não seja bem quista pelos seus consumidores. Para isso, 

mantém uma pesada estrutura de relações públicas e assessores de imprensa treinados 

para se infiltrarem no caldo noticioso e garantirem que nada que possa denegri-la seja 

publicado. Semelhantemente, deixar de fazer publicidade é condenar a marca ao 

esquecimento, já que haverá centenas de concorrentes que o farão. Em tempos de 

concorrência acirrada, pretende-se garantir um quinhão da memória volátil do 

consumidor. A comunicação mediática, portanto, é uma aliada permanente do trabalho 

constante de recomposição da marca. 

O aparato comunicacional também tornou-se um aliado nos relacionamentos 

sociais, que se tornam, no ciberespaço, sociovirtuais. Antes restritas ao âmbito 

corporativo, as estratégias comunicacionais agora encontram aplicação individualizada 

graças à interatividade do ciberespaço. As redes virtuais tornam o relacionamento não 

apenas um processo de mero contato a distância, mas uma verdadeira vitrine virtual 

onde o sujeito se expõe, através de signos verbais, imagéticos e sonoros, e procura os 

outros que já fizeram uso dos mesmos recursos. Por isso, as redes de relacionamento no 

ciberespaço recriam as possibilidades de estetização do sujeito. Não há dúvidas de que o 

indivíduo sempre buscou as melhores formas de se apresentar diante dos pares e de si 

mesmo, mas, no ciberespaço, esse comportamento se vê reescalonado. Passa, agora, 

estrita e exclusivamente pela instrumentalização de signos mediáticos, sendo que o 

próprio sujeito converte-se em signo de si mesmo. É como signo, como sujeito 

espectral, que ele atua nas redes de relacionamento. Cria um perfil e, ciente de que cada 

palavra pode significar crédito ou descrédito em relação ao outro, cuida na escolha de 

epígrafes e frases de efeito. Associa a si mesmo poemas, poesias, canções, jargões, 

numa constante atualização sob pena de, em algum momento, seu perfil parecer 

“parado”, desajustado, démodé. As fotos que comporão os álbuns são atenciosamente 
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selecionadas. Ao contrário das antigas fotografias de papel, que só podiam ser 

manipuladas mediante a posse de custosos equipamentos técnicos, a fotografia digital, 

tipicamente cibercultural, pode ser alterada com relativa facilidade e, então, ser posta a 

passear pelo mundo na rede mediática. Não raro, recebe correções em softwares de 

tratamento de imagens, apagando o indesejável, o imperfeito do corpo, da cena, do 

outro, enfim, do real enquadrado na composição. Todos os esforços são feitos para se 

fazer chegar ao outro a “impressão certa”, o signo certo. É uma verdadeira apropriação, 

no âmbito individual, daquilo que era exclusivo do âmbito corporativo: a lógica 

mediática. Mais que isso: se, na cibercultura, a existência tende a migrar para a tela e ali 

ser consumada e compensada, o corpo e o planeta herdados, isto é, a materialidade da 

existência, são relegados à periferia da ordem vigente. Há uma inversão de grande 

monta no rearranjamento do lócus de atuação humana. A época convoca o indivíduo a 

criar seu próprio signo mediático no ciberespaço, sem o qual sua vida e seus 

relacionamentos sociais já se tornam obsoletos. Isso é a simulação, de Baudrillard 

(1991), no sentido mais estrito: os signos mediáticos do si próprio tornam-se o próprio 

real hiper-realizado, porque aquele antigo real, na verdade, já foi acantonado. 

Baudrillard diria que ele nem existe mais. 

 

Conclusão 

A época é de crise e de total reescalonamento das práticas humanas. A 

emergência da comunicação e seu enraizamento no mundo informatizado da 

cibercultura reescrevem integralmente as práticas individuais, institucionais, 

empresariais, governamentais. As experiências de introjeção do modus operandi da 

comunicação no âmbito individual de ação, vistas nos relacionamentos no ciberespaço, 

inserem-se nesse contexto. Se as marcas, até aqui, detinham o monopólio da 

instrumentalização da comunicação no constante esforço de fazer e refazer-se, não resta 

dúvidas de que o relacionamento sociovirtual típico do e no ciberespaço incorporou a 

mesma lógica. Não deve haver hesitação ao entender o porquê. Na cultura transitória e 

efêmera da pós-modernidade, as marcas almejam atingir a permanência, ser lugar de 

memória para os consumidores (FONTENELLE, 2002). O que ocorre é a mesma 

tentativa no âmbito dos relacionamentos sociais, a tentativa de ser marca e tornar-se 

atraente no mercado de relacionamentos necessariamente virtualizados. O vislumbre do 

sucesso da empreitada empresarial é o que move o sujeito na sua própria recriação 

espectral estetizada no ciberespaço. Não obstante, o resultado é ambivalente. Com 
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efeito, é possível ganhar destaque com essas estratégias. Mas, se se consegue alçar a um 

patamar de “sujeito-marca” em algum círculo social, virtual ou materialmente existente, 

cresce a necessidade de vigilância permanente a fim de manter-se como tal. “A vida 

líquida alimenta a insatisfação do eu consigo mesmo”, já disse Bauman (2005). Reforça-

se a necessidade de uma autoprodução semiótica constante, para o que o sujeito precisa 

cada vez mais fazer-se no ciberespaço, porque só na rede é possível tal flexibilidade de 

produção sígnica e a promoção do produto acabado. Espraiada a tendência entre as 

dezenas, centenas ou milhares de pessoas do respectivo círculo social, mais competitiva 

se torna a cena mediática de disputa agônica dos espectros-signos. 

Eis o cenário perfeito para a reprodução da comunicação no social-histórico, 

aprofundando a cibercultura e, por consequência, a lógica dromocrática, instável e 

precária dos tempos atuais. Esta é a significação social-histórica do processo de 

autoprodução semiótica nas redes sociovirtuais do ciberespaço. É um processo que 

nutre-se da instabilidade corrente no âmbito dos relacionamentos e da oferta doce, sutil, 

do ciberespaço, mas cujo resultado nunca é o desejado. Aliás, o resultado é apenas 

aprofundar a crise, o desconforto com o corpo, o planeta e o tempo herdados, o que 

alimenta a comunicação e, por sua vez, a reprodução da sociedade de consumo, que nela 

(comunicação) esculpiu sua forma mais avançada. A instrumentalização de estratégias 

comunicacionais no âmbito individual é ideológica no mais puro sentido (ZIZEK, 1994, 

p. 297-331; EAGLETON, 1998): embora saibamos que não somos marcas, agimos 

como se fôssemos. É tudo o que a comunicação e o capitalismo precisam. 
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