
!1

 

Alexandre Honório da Silva 

Scans e o entorno hipertecnológico e midiático-colaborativo  

de um artefato cultural expandido 

Recife 

2015 



!2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO - CAC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - PPGCOM 

Alexandre Honório da Silva 

Scans e o entorno hipertecnológico e midiático-colaborativo  

de um artefato cultural expandido 

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da Universidade Federal de 
Pernambuco como requisito parcial para a obtenção 
do título de Doutor em Comunicação, sob orientação 
do Profº Dr. José Afonso da Silva Júnior.  

Recife 

2015 



        

Catalogação na fonte

Bibliotecário Jonas Lucas Vieira, CRB4-1204

S586s Silva, Alexandre Honorio da 
Scans  e  o  entorno  hipertecnológico  e  midiático-colaborativo  de  um

artefato cultural expandido / Alexandre Honorio da Silva. � Recife: O Autor,
2015.

  193 f.: il., fig. 

  Orientador: José Afonso da Silva Júnior 
  Tese (Doutorado) � Universidade Federal de Pernambuco. Centro de

Artes e Comunicação. Comunicação, 2015.

                          

Inclui referências e anexos.

    1.Comunicação de massa. 2. Histórias em quadrinhos. 3. Convergência
(Telecomunicações).  4.  Comunicação e tecnologia. I.  Silva Júnior,  José
Afonso da (Orientador). II.Título.

       

 302.2     CDD (22.ed.) UFPE (CAC 2015-91)





!5

 

Para Kênia,  
pelo incondicional apoio;  

A Heitor, meu filho: 
inspiração última…  



!6

AGRADECIMENTOS 

Dedico este trabalho a meus pais e a eles agradeço pelo estímulo à curiosidade e à 

persistência pelo saber: valores que trago e que sempre utilizarei para as travessias e na busca 

por sonhos. Agradeço a Kênia Castro Corrêa, minha esposa: seu apoio foi fundamental em 

todos os momentos até aqui - mesmo naqueles em que prosseguir significaria estar distante - 

e, por isso, dedico a ela este trabalho e todo meu amor. 

Agradeço ao meu orientador e, posso dizê-lo, amigo, José Afonso da Silva Júnior, pelo 

apoio, cuidado e paciência nos diversos momentos que compuseram, atravessaram e 

alimentaram esta investigação, inclusive naqueles em que uma palavra amiga, mesmo à 

distância, muito significaram para que pudesse seguir e reunir forças para superar as 

dificuldades aqui e além-mar. 

Por falar em “além-mar”, devo agradecer também à Universitat Pompeu Fabra, em 

Barcelona, Espanha, pela impressionante acolhida durante o estágio de doutorado que realizei 

naquela instituição. Agradeço, sobretudo, ao professor e amigo Carlos Alberto Scolari pela 

orientação durante esta indispensável etapa de minha investigação. Obrigado também aos 

professores Ivan Pintor Iranzo, Mari-Carmen Marcos Mora e Miquel Rodrigo-Alsina por 

contribuírem para que pudesse encontrar um porto amigo naquela instituição. 

Devo agradecer aos amigos que fiz em tal travessia: Carla Rizzotto; Daniel e Diogo Nunes; 

Adrian Paul Aparaschivel; Douglas Marçal; Nicola Scandroglio e Duna Homedes; Oscar e 

Liliana Albuquerque. Todos, para além de sua inestimável amizade, estiveram ao meu lado 

quando mais precisei… 

Meu muito obrigado aos professores, servidores e amigos do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação (PPGCOM/UFPE) por todo o carinho, atenção e cuidado dedicados durante 

estes quatro anos de muito trabalho e convívio: a contribuição de vocês para esta pesquisa foi 

imprescindível. Agradeço também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) que, juntamente com a Coordenação do PPGCOM/UFPE, viabilizaram 

meu estágio por meio do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no 

Exterior (PDSE). 

Agradeço, ainda, a todos aqueles que de alguma forma deram sua contribuição para esta 

pesquisa: obrigado por tudo, amigos!  



!7

RESUMO 

Esta pesquisa propõe que a transição hipertecnológica e midiático-colaborativa de uma forma 

cultural guarda elementos, indícios, pistas compartilhadas por outras expressões igualmente 

submetidas a tal processo. Assim, partindo da observação e análise do entorno subcultural de 

blogs, grupos e comunidades online dedicadas à digitalização e preservação colaborativa de 

Histórias em Quadrinhos - através de um artefato midiático-colaborativo denominado scan -, 

sugerimos que transições deste gênero expressam uma busca hipertecnológica, hipermediada 

e hipermoderna por experimentação, afirmação e pertencimento. Os scans, mais que 

representarem a contraparte digital de um artefato transposto de seu lugar original para uma 

nova e outra instância de experimentação, expressariam as transformações de um ecossistema 

comunicacional-cultural. Para chegarmos a tais conlusões realizamos partimos de uma 

abordagem virtual-etnográfica destas comunidades - observando as rotinas, processos e 

modos de atuação/fazer - coletando dados ainda sobre como seus usuários veem não apenas 

suas práticas, mas como esta se faz manifesta no domínio do fã de uma forma cultural como a 

das Histórias em Quadrinhos. Além disso, propomos uma análise teórico-referencial com 

ênfase nos estudos da mídia, da cultura e das tecnologias que procura elucidar como um 

entorno cultural-midiático tradicional foi adaptado e transposto colaborativamente não apenas 

para o atendimento de uma transição experimentada por seus interlocutores mais próximos - 

usuários e consumidores - mas, sobretudo, com impacto em um reconhecido artefato 

midiático e na sua configuração original. 

Palavras-chave: Hipertecnologias - Scans - Histórias em Quadrinhos - Comunidades Online - 

Domínio do Fã - Mídias Colaborativas - Hipermodernidade  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ABSTRACT 

This research proposes that the hypertechnological and collaborative transition from one 

cultural form presents hints, clues or elements shared by other expressions submitted to 

similar processes. Thus, based on the observation and analysis of subcultural environment of 

blogs, groups and online communities dedicated to scanning and the collaborative 

conservation of comics - through a media-collaborative artifact defined as scan - we suggest 

that transitions of this kind express a kind of hypertechnological, hypermediated and 

hypermodern search for experimentation, affirmation and belonging. The scans, rather than a 

digital counterpart of a artifact transposed from its original place to another instance of 

experimentation, expresses the changes in a communicational-cultural ecosystem. To get to 

these conclusions we started from a virtual-ethnographic approach of these communities - 

looking for the routines, processes and ways of acting / doing - collecting data about how the 

users of these communities see not only their practices, but how these are expressed through 

the comics fandom. In addition, we propose a theoretical framework analysis with emphasis 

on media, culture and technology studies that seeks to elucidate how a traditional media 

environment was collaboratively transformed and implemented not only seeking for 

understand a transition experienced by its closest partners - users and consumers - but mainly 

with impact in a recognized media artifact and in their original configuration. 

Keywords: Hypertechnologies - Scans - Comics - Online Communities - Collaborative Media 

- Fandom - Hypermodernity  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PARTE 1 - ARTEFATOS ADAPTADOS DE UM ECOSSISTEMA EXPANDIDO 

1. INTRODUÇÃO: UMA NOVA FORMA PARA UM PRESENTE… 

Penso naquela edição da Editora Brasil América (EBAL) que ganhei em algum momento 

do início da década de 1980: a publicação trazia uma aventura da Sociedade da Justiça da 

América apresentando a morte do Batman da Terra 2. Nada aparentemente relevante, mas, ao 

lembrar daquela revista, penso sobretudo na ligação daquele presente distante com esta 

pesquisa. Assim, por um instante, deixemos de lado questões como trama, ilustrações ou 

mesmo que personagens e história estavam impressos naquelas páginas: melhor tentarmos 

perceber e compreender os mecanismos que tornaram aquela edição importante para nossa 

investigação… 

Talvez não fosse necessário dizer que esta é uma pesquisa sobre Histórias em Quadrinhos. 

Porém, esta não pretenderá uma análise da linguagem ou da estética das HQs - mesmo que em 

alguns momentos tenhamos que nos debruçar sobre alguns destes aspectos -, mas investigar as 

transformações de um meio de comunicação, seu artefato cultural analógico primordial e sua 

transição tecnológico-cultural: sobre como uma mídia se transformara e ultrapassara seus 

limites tecnológicos originais devido à irrefreável evolução do ecossistema compartilhado que 

opra envolve tanto um artefato quanto seu público consumidor em uma dinâmica de 

realimentação. 

Pretendemos, sobretudo, compreender um artefato midiático-colaborativo expandido e o 

lugar que ocupa em um ecossistema povoado por formas comunicacionais/culturais ampliadas 

e atores submetidos a tal lógica. Assim, consideramos que o ponto de partida desta 

investigação residirá na compreensão de um híbrido cultural e tecnologicamente ampliado; na 

emergência dos saberes apropriados e concebidos em torno deste; das práticas colaborativas 

estabelecida ao seu redor e de uma certa atmosfera subcultural comum a seus usuários/

consumidores. 

Na verdade, esta é uma pesquisa sobre uma mutação midiático-colaborativa que atende 

pelo nome de scan… 

Foi através de um scan - quando uma HQ tem suas páginas copiadas e, armazenadas 

digitalmente, é distribuída em comunidades de usuários dedicadas a tal prática -, que aquele 

presente a que faço referência no primeiro parágrafo desta introdução retornou às minhas 

mãos e, como sugeriremos nesta investigação, aparentemente embalado em uma das diversas 
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consequências perceptíveis do entrechoque entre os produtos da comunicação/cultura e os 

novos modos de experimentá-los propostos e adotados frente à expansão cultural e 

tecnológico-convergente recente. 

Não foi uma escolha prevista - já que, dentre as expressões que listei acima, a indústria 

midiático-cultural das HQs (modo como nos referiremos ao longo desta pesquisa à expressão 

cultural e comunicacional desta indústria) foi aquela com a qual mantive certa proximidade ao 

longo dos anos -, mas se mostrou a que oferecia pistas interessantes sobre uma dinâmica 

curiosa e é a partir de tais pistas que pretendemos fundamentar os eixos desta investigação… 

1.1. UM PERCURSO ECOLÓGICO-MIDIÁTICO OU VIRTUAL-ETNOGRÁFICO? 

Provavelmente, os dois… No início desta pesquisa, ainda quando buscávamos um recorte 

ideal para nosso objeto, o diálogo com duas perspectivas teórico-referenciais começou a 

delinear-se: a primeira, em decorrência de uma tentativa de compreender o que envolvia um 

artefato midiático em transição e seu ecossistema, terminou apontando para a perspectiva 

ecológico-midiática e para os estudos culturais - com ênfase para os estudos da mídia e para 

as subculturas do consumo. 

Assim, compreendemos que não pretendíamos apenas discutir um fenômeno midiático ou 

cultural, mas algo relacionado à apreensão e ao uso expandido de um artefato: algo que 

vinculava o apreender deste à experimentação, à interação, ao convívio mediado pelo 

compartilhamento de experiências tecnológico-culturais em confluência. Neste contexto, uma 

abordagem afeita à ecologia dos meios e aos estudos culturais despontou como um eixo 

teórico-referencial possível. 

A segunda vertente, visto que observávamos a guinada tecnológico-convergente deste 

artefato - e de como seus usuários/consumidores dele se apropriavam e com ele interagiam -, 

terminou seguindo seu rumo tendendo mais e mais para uma abordagem etnográfico-virtual: à 

medida que nos inseríamos no cerne e nas práticas dos usuários das comunidades dedicadas 

aos scans - analisando seu funcionamento, observando as práticas e o “fazer colaborativo” de 

seus usuários, recolhendo dados sobre seus processos -, compreendíamos a opção por uma 

abordagem referencial que lidasse com as redes e seus modos não só enquanto partes de um 

ecossistema comunicacional, mas, para além disso, como artefatos também em constante 

evolução e transformação (HINE, 2000, p. 14). 
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A noção de artefato cultural proposta por Hine (2000) se mostrara especialmente 

significativa por seu diálogo com diferentes referentes teóricos com os quais lidávamos. 

Assim, buscamos sobretudo o estabelecimento de um diálogo ancorado em vertentes e 

perspectivas teórico-referenciais diversas, equilibradas, mas percebendo através destas a 

construção de uma interpretação possível dos scans, de seu cerne subcultural-

hipertencológico e das implicações de sua manifestação midiático-colaborativa expandida. 

Foi a construção de um equilíbrio teórico-referencial que nos levou a Hebdige (1979) e sua 

percepção acerca da ascensão de subculturas do consumo enquanto buscávamos o diálogo 

deste com a hipermoderna “embriaguez dos contatos” de Lipovetsky (2010, p. 98); com as 

idéias de teóricos como Fiske (1992), Jenkins (1992; 2008; 2013) e Duffett (2013); e, com 

todos, procuramos lançar mais e mais luzes sobre o objeto que estudávamos e a relação deste 

com os diferentes atores que o envolviam. 

Esta mesma construção nos conduziu às idéias de Scolari e sua percepção quanto à 

emergência de práticas e hibridações em um terreno/teia de reconfigurações que alteram e 

ampliam o convívio com os meios (2008, p. 114) - em uma atualização da perspectiva 

ecológico-midiática de McLuhan de como as tecnologias recentes tomam, assimilam e 

adaptam aquelas que as precederam (2005, p. 94) - a qual, como percebemos, se aproximava 

da idéia de uma “libertação” dos artefatos de seus limites originais por força dos saberes e 

contaminações tecnológico-culturais, como apontado por Manovich (2001, p. 73). 

Tais noções, idéias e conceitos terminaram reforçando nossa percepção de que um percurso 

etnográfico virtual se estabelecia enquanto a investigação avançava. Mas não nos bastava a 

perspectiva teórico-referencial de Hine (2000): precisávamos compreender como esta 

transição dos scans influenciava a lógica e o domínio de experimentação compartilhado por 

seus entusiastas (BOOTH, 2010, p. 38); como apropriação, participação e colaboração 

envolviam indivíduos afeitos à lógica de um artefato cultural e, ao mesmo tempo, assumiam 

frente a ele uma posição para além do consumo e de uma mobilização produsuária (BRUNS, 

2008, p. 23). 

A perspectiva etnográfica virtual também contribuiria para que percebêssemos, através de 

artefatos ampliados como os scans, que estes estabeleciam vínculos entre seus usuários e, 

através destes, uma noção compartilhada de densidade, de multiplicidade (RECUERO, 

2009,p. 71) - estes mesmos elementos, ainda, característicos das redes e de seus nós. Artefatos 
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como os scans, por sua vez, estariam no centro da construção de algo com significado para 

uma comunidade e, a partir de tal, de uma identidade e processos mais e mais afins à lógica de 

tal artefato (CASTELLS, 2010, p. 10). 

Assim, a metodologia que definimos para atingirmos o cerne dos scans - e o que seus 

usuários, entusiastas e fãs deles fazem - se equilibrará em torno destas diferentes perspectivas 

teórico-referenciais. Estes momentos de nossa tese terminaram por delinear sua estrutura: 

quatro eixos principais, sendo os dois primeiros essencialmente teóricos e encerrados nas 

perspectivas que explicitamos até aqui; um terceiro eixo composto por um capítulo também 

teórico-referencial; dois capítulos seguintes dedicados à análise de dois momentos específicos 

da investigação; e o quarto e último dedicado às conclusões desta investigação. 

1.2. UM ARTEFATO MIDIÁTICO-COLABORATIVO HIPERMODERNO!? 

No primeiro dos eixos que estabelecemos para esta pesquisa, procuramos tão somente 

apresentar os scans, sua subcultura e como tal fenômeno tecnológico e hipermoderno se 

expressa, sugerindo, sobretudo, que representam um híbrido: a expansão de um artefato 

cultural/comunicacional tradicional ampliado e a conformação da manifestação midiático-

colaborativa desta. 

Sugeriremos tal fenômeno como resultado de um processo colaborativo de apropriação e 

digitalização que se desenvolvera subcultural e colaborativamente a partir do fandom de HQs 

e que apreendera seus elementos do ecossistema comunicacional, tecnológica e culturalmente 

compartilhado por aqueles envolvidos por tal domínio. Ponderaremos que, dentre outros 

aspectos, os scans expressam a resposta imprevista do fandom de HQs às transformações de 

seu entorno comunicacional, atribuindo forma a um entorno ampliado de negociações, 

afirmações e possibilidades simbólicas regidas por uma busca por participação, colaboração e, 

por uma noção compartilhada de comunidade (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 97). 

Este artefato midiático-colaborativo, como iremos propor, fora expandido e, não estando 

mais restrito aos seus limites originais de expressão, subvertido e investido com elementos 

conversacionais e comunitários de experimentação, tomando emprestado ou concebendo em 

torno de tal experimentar valores e perspectivas que ultrapassam a relação entre seus sujeitos 

e as instâncias originais de consumo por eles tradicionalmente mantidas. 

Compreenderemos um scan como mais que apenas algo expandido tecnologicamente 

porque expressa os elementos ampliados da relação que consumidores e usuários ora mantêm 
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com os planos cultural, midiático e tecnológico e, ainda, com o entrecortar das diferentes (e 

de fronteiras tão tênues) instâncias culturais (WILLIAMS, 2004, p. 132) que o alimentam e 

que resvalam entre si em um processo contínuo de adaptação, transformação e expansão. 

Apontaremos ainda que um scan enreda algo hiperindividual e subcultural através de si e 

daqueles que se equilibram envolvidos por sua lógica midiático-colaborativa - já que, a partir 

de um produto resignificado e da noção de espaço ampliado de negociação, seu entorno 

alimenta e estimula/ordena as relações concebidas e mantidas pelos usuários/consumidores 

envolvidos pelos seus diferentes instantes de experimentação (BAYM, 2010, p. 161). 

Assim, tal artefato exibiria alguns traços que poderiam relacioná-lo - e a seu lugar 

subcultural - como exemplo de uma hipermodernidade que ora envolve indivíduos que 

compartilham e experimentam das diferentes esferas culturais e de como estas, adaptadas e 

modificadas - com seus objetos e formas midiático-culturais -, passaram a expressar a sede 

destes por experimentar os limites impostos a eles, seus objetos e à individualidade que eles 

emulam (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 99). 

É a partir de tal perspectiva que, neste primeiro momento, defenderemos que os scans 

expressam uma construção ambivalente que molda o entorno de experimentação ampliada de 

uma forma cultural assediada em seu cerne de fora para dentro (MANOVICH, 2008, p. 164) e 

que evidenciam as hibridações/transições colaborativas que envolvem os produtos da cultura 

e da comunicação - como se dera com a música, o audiovisual e as letras quando seus 

suportes viram-se fragmentados, dispersos e transpostos através de uma miríade de 

dispositivos e possibilidades de interação (DIJCK, 2013, p.709). 

1.3. PROCESSOS, FORMATOS E PERTENCIMENTO NEGOCIADOS 

Iniciaremos o segundo momento desta pesquisa retomando uma idéia que apresentamos e 

pontuamos em sua primeira parte: os scans refletem não só algo que se desenvolvera e 

transformara um artefato midiático, mas um ecossistema de práticas que confluem em uma 

condição negociada por aqueles que interagem/lidam com os produtos de uma hipercultura de 

compostos ampliados e que através deles procuram, mais que o consumo destes, o 

estabelecimento de vínculos com outros sujeitos. 

Os scans expressariam, de certo modo, algo de uma urgência hipermoderna por pertencer e 

por vinculos com o espaço de experimentação comum e disponível. Por isso que, no primeiro 

capítulo da segunda parte de nossa investigação, mais que apresentar os scans como artefatos 
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ou um ambientes de experimentação midiático-colaborativos, sugeriremos que eles 

evidenciam valores de pertencimento que atravessariam outras formas culturais expandidas 

pelo entrechoque tecnológico; valores que sintetizam uma certa busca hiperindividual de seus 

usuários/colaboradores por envolvimento, por um “tomar parte” inerente às experiências que 

se desenvolvem vinculados às componentes midiático-colaborativas e, assim, o engajamento, 

as apropriações e as resiginificações promovidas juntamente com outros através de tal entorno 

comum representaria algo intrínseco à busca destes sujeitos por pertencimento. 

Sugerimos que, em torno dos scans, seus usuários/entusiastas compartilham uma noção de 

pertença: algo que se ancora nos artefatos ampliados e vertidos para outros planos de 

experimentação e, estes, em instâncias midiático-colaborativas que terminam por reunirem em 

torno de si diferentes componentes culturais, tecnológicas e comunicacionais, recombinando-

as embaladas por saberes e práticas adaptadas através de um ambiente compartilhado comum 

reconhecível. 

Aqueles imersos e envolvidos pelos scans desenvolveram artifícios, valores, táticas 

intrínsecas à manutenção de sua relação com o artefato original com o qual se relacionavam 

em seu “domínio de experimentação”, e, em tal processo, deslocando-o de sua esfera original 

de experimentação e mergulhando-o em um ecossistema comunicacional e cultural distinto - 

mais e mais embalado por componentes tecnológico-conversacionais -, compreenderam tais 

artefatos não apenas como o resultado tecnoconvergente dealgo ampliado para um outro 

contexto de consumo, mas, para além, como lugares de experimentação, afirmação e 

convívio. 

Nesta segunda parte de nossa investigação consideraremos três componentes/valores como 

representativos para que compreendamos o que se dispõe na análise acerca dos scans e seu 

entorno: a integração colaborativa que se faz refletida nas práticas/modos integrados aos 

artefatos/ambientes culturalmente expandidos; a emergência da experimentação/colaboração 

enquanto ambiente de saberes, discursos e práticas que se ancora em um artefato igualmente 

ampliado; e, por último, a multiplicidade de experiências e contatos compartilhado que 

atravessa não apenas os limites do experimentar, mas as experiências que tais fronteiras 

dispõem e revelam para além de seus artefatos ou dos usos destes. 

Valores que ancoram e estimulam um pertencer mediado e que também se valem de certas 

variações deste entorno de artefatos/formas, práticas e saberes culturais ampliados. Variações 
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que resultam não apenas de um entorno em transição, mas das competências (FERRÉS; 

PISCITELLI, 2012, p. 75–78) reunidas e compreendidas por seus diferentes atores quanto à 

urgência por lidar com um engendrar/experimentar necessário para lidar com um domínio de 

consumo/convívio também tecnológica e culturalmente ampliado. 

Os scans refletem, assim, variações: tramas que impregnam e estimulam a busca daqueles 

que cultuam tal prática por fazerem-se envolvidos em um contexto tecnológico-convergente 

(JENKINS, 2008, p. 47) de convívio/afirmação. Variações que, na percepção de que tal 

artefato midiático-colaborativo e a emergência destes modos e práticas adotadas por tais 

atores tecnologicamente investidos, trazem um pertencer atrelado não apenas à vivência 

apreendida no consumo de tais artefatos/formas culturais ou de suas ampliações, mas na 

experiência que estes sujeitos compartilham tecnológica, cultural e colaborativamente através 

de um aparente entorno comum de afirmação e pertença. 

Formatos, processos e motivações impregnam os scans e envolvem o lugar subcultural e 

midiático-colaborativo destes como atributos para seus diferentes e entusiasmados atores: são 

variações que não só dialogam com algo (re)produzido/(re)significado pela técnica, mas que, 

ainda, evidenciam algo da lógica e dos diferentes instantes de apropriação, reprodução, 

adaptação e consumo em torno de uma forma cultural e seu produto primordial - as HQs - 

enquanto de seu trânsito tecnológico e colaborativamente ampliado. 

Seja por seu contexto colaborativo-preservacionista (“justificativa” que atravessará o cerne 

curatorial inerente aos scans, ancorando/alimentando parte dos esforços de seus entusiastas) 

ou pelo dialogo entre um domínio de experimentação expandido e reconhecido por atores 

dedicados a uma prática comunitário-consumista ambígua (uma vez que, derivada de um 

artefato analógico, procura manter no digital muitas de suas particularidades anteriores), 

sugeriremos neste capítulo que os scans em seu trânsito, como outros artefatos tecnológico-

convergente investidos, refletem uma construção: um jogo que procura conciliar diferentes 

momentos de experimentação midiáticas - e seus atores - em um ecossistema em ebulição 

cultural e tecnológico-convergente. 

1.4. UM ARTEFATO RECONFIGURADO, SOCIAL E COMPLEXO… 

A terceira parte da pesquisa se inicia com uma espécie de ponte entre dois momentos da 

investigação: até esta buscamos desenvolver a idéia de que através de seu entorno subcultural 

os envolvidos pelos scans e suas instâncias midiático-colaborativas buscam não apenas a 
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ampliação de um artefato cultural, mas, ainda, pertencer a um espaço co-habitado por outros 

indivíduos afeitos à forma cultural que consomem e ao ecossistema que os envolve. 

Assim, não seria algo equivocado considerar que os scans e o ambiente que se estabelece 

em torno deles detêm particularidades com aquele das redes/mídias conversacionais: não 

apenas em decorrência do aparente vínculo cultivado através da interação midiático-

colaborativa calcada em um artefato, mas, sobretudo, na perspectiva de que os usuários/

colaboradores de ambos os ambientes lidam e negociam especialmente sua presença e atuação 

social mediada. Este é o mote do primeiro capítulo da terceira parte de nossa investigação… 

Para isso, pretendemos um paralelo entre os scans e estas redes/mídias ditas sociais 

considerando especialmente o que estas duas formas culturais e colaborativas guardam em 

comum: suas práticas, saberes e atores envolvidos não apenas com os aspectos 

conversacionais e interativos destas, mas com a manutenção de vínculos e de uma atmosfera 

comum de implicação, pertencimento e participação. 

O capítulo seguinte dedica-se especificamente à análise dos dados empíricos que 

coletamos através de formulários de pesquisa que aplicamos com usuários de blogs, grupos e 

fóruns dedicados aos scans e a partir da observação e reunião de dados relacionados ao 

cotidiano de produção e distribuição destes. É neste ponto que analisaremos o comportamento 

daqueles envolvidos pelos scans: a atuação colaborativa deles através deste artefato 

midiático-colaborativo e, ainda, como tal culmina na construção de um entorno de 

participação comunitária organizado a partir da produção/adaptação ampliada deste artefato. 

Assim, como descrevemos na introdução do capítulo, deixamos de lado por um momento a 

construção teórico-referencial desenvolvida até este momento da pesquisa e nos dedicamos à 

interpretação dos diferentes dados que reunimos. Estes, por sua vez, procurarão evidenciar 

duas perspectivas: a primeira, acerca das motivações e características dos usuários envolvidos 

com as práticas dedicadas a um artefato midiático-colaborativo; a segunda, procurando o 

estabelecimento de um perfil de atuação das principais comunidades, blogs e fóruns 

dedicados à difusão deste artefato. 

É com a análise dos dados que coletamos que as diferentes nuances dos usuários de 

comunidades scans mostraram-se especialmente evidentes quanto a relação destes com a 

transição das HQs para o digital; de como o consumo desta forma cultural analógica se 
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ampliara com o desenvolvimento de sua subcultura tecnológico-digital; e de como o perfil dos 

usuários de scans se relaciona diretamente com os hábitos de consumo de HQs. 

Por último, o capítulo que encerra a terceira parte desta pesquisa foi resultado de um 

estágio realizado entre Janeiro e Julho de 2013 na Universitat Pompeu Fabra, na cidade 

espanhola de Barcelona, sob a orientação do professor Carlos Alberto Scolari, como parte do 

Programa de Doutorado Sanduíche da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES/CNPQ). 

Neste período procuramos analisar os scans e sua subcultura naquele país e como este 

dialogaria com o fandom de HQs na Espanha, analisando quais fatores levariam à emergência 

de processos de digitalização de HQs naquele país e se estes guardariam similaridades com o 

processo que se desenvolvera com o fenômeno que aqui investigamos.  

Considerando que a questão da reprodução não-autorizada de publicações é algo sensível 

na Europa - visto que todos os clubes editoriais do continente tentam lidar com esta tendência 

e, anualmente, muitos mercados editoriais realizam e divulgam números detalhados sobre esta 

tendência (DAVAL, 2012; CONECTA, 2013) -, esperávamos verificar como a cultura de fãs 

de HQs lidava com a questão da transição tecnológico-convergente de seu objeto de culto. 

Para nossa surpresa, percebemos que os scans representam um fenômeno tímido na 

Espanha - e especialmente em Barcelona, localidade onde se desenvolvera a pesquisa -, se 

comparado com o que observamos no Brasil. Este, portanto, é um dos principais objetivos 

deste capítulo: discutir as motivações que levaram ao desenvolvimento da subcultura dos 

scans no Brasil e como se esta se dá ante a mercados onde se observam maior presença de 

grupos editoriais e a preocupação destes com questões como acervos, distribuição e com a 

manutenção da própria cultura em torno de tal forma cultural. 

1.5. EXPANDIDO, HIPERMODERNO, HIPERMEDIADO… 

E, por fim, as conclusões. Destinamos esta última parte da construção que conduzimos até 

aqui especialmente às considerações finais não apenas acerca do objeto que investigamos, 

mas também dos aspectos diversos e complexos que envolveram nosso percurso que 

culminam nesta tese. 

Consideramos, por sua vez, que este não pretende ser algo “conclusivo”, fechado em si, 

mas, sobretudo, espécie de estímulo a uma reflexão possível e que lance outras luzes sobre 
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fenômenos e artefatos que compartilhem das mesmas particularidades tecnológico-culturais 

que envolvem os scans e seu entorno midiático-colaborativo expandido. 

Dedicamos especial atenção à percepção que estabelecemos quanto a este artefato que 

reúne em torno de si não apenas um domínio de culto e consumo, mas, ainda, de 

experimentação híbrida, de comunidade ampliada e de afirmação/pertencimento negociado 

entre os que vêem-se envolvidos por seus elementos subculturais e os saberes/práticas que 

pairam em torno dele. 

Atenção a um artefato que exerce influencia não apenas em seus consumidores/usuários, 

mas que lança possibilidades para interpretarmos formas e instâncias culturais em transição 

tecnológico-comunicacional. Como pretendemos em tal conclusão, o surgimento nos últimos 

anos de aplicações voltadas ao consumo e à experimentação de novas formas de leitura HQs 

em formato digital refletem a influência de modelos e processos estabelecidos e 

compartilhados através das comunidades scans - como leitores de scans, comportamento dos 

arquivos nas telas, etc. 

No fim, esperamos oferecer um panorama sobre uma metamorfose de uma forma/artefato 

cultural que, transcorrendo de modo tecnológico-periférico, se revela detentora de 

componentes semelhantes àquelas que ora se desenvolve com outras expressões culturais e 

comunicacionais. Pretendemos com esta tese e as impressões que dela emergiram ponderar 

sobre como as transformações em um meio, de um artefato ou dos modos como estes são 

apreendidos, apreciados e adotados dialogam com os saberes igualmente apreendidos por suas 

audiências. 

Acreditamos ter alcançado tal objetivo…  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2. DIGITALIZAR, PRESERVAR, DISSEMINAR: PRÁTICA EM TRÊS VERBOS 

Eudes afirma que a digitalização de seu primeiro scan aconteceu como que por acaso. 

Colecionador de revistas de Histórias em Quadrinhos desde a infância - ou HQs, para resumir 

-, foi no ora distante ano de 2002 que, percebendo uma mesa de digitalização ociosa ao lado 

de seu computador, decidiu testar como que as páginas digitalizadas de uma HQ ficariam 

depois da passagem pelo equipamento (HONORATO, 2012).  

Para dar conta do experimento, pensou, bastariam algumas páginas de um volume do 

Deadpool - mercenário mutante criado pela editora norte-americana Marvel Comics -, então 

lançado pela editora brasileira Pandora Books (HONORATO, 2012) e que também estava 

disponível naquele momento. Eudes é Eudes Honorato: fã de HQs e também aquele que 

podemos considerar como um dos primeiros promotores da subcultura  scan no Brasil. Ele é, 1

também, o responsável pelo blog Rapadura Açucarada  - dos primeiros dedicados aos scans e 2

um dos mais longevos. 

Criado em 2002, o RA é um dos precursores (talvez, o precursor) e responsáveis por 

introduzir, difundir e popularizar uma nova forma de consumir Histórias em Quadrinhos: o 

scan. Segundo Honorato, o processo todo aconteceu como que por acaso dentre outras 

atividades que desenvolvia em seu blog,  mas a prática ganharia mais e mais espaço entre os 

conteúdos publicados e se consolidaria posteriormente como um dos tipos de conteúdos mais 

procurados (HONORATO, 2012). 

Aquela edição de Deadpool da Pandora Books fora a pioneira de uma longa lista de outras 

publicações que seriam vertidas de seu suporte analógico de papel, repleto de quadros e cheio 

de balões de diálogo, para o digital dos computadores e de outras telas.  

Eudes Honorato, mesmo sem perceber a importância daquela ação ou considerar o impacto 

posterior desta, passara a integrar um grupo: uma comunidade de sujeitos anônimos - fãs, 

sobretudo - que descobririam ainda nos primeiros anos da década passada que um objeto de 

culto, um artefato cultural, poderia ser transposto para um outro plano midiático diferente 

daquele com o qual era tradicionalmente identificado... 

Eram sobretudo sujeitos que descobririam a expansão possível de uma esfera de consumo 

midiático na direção de uma outra lógica de experimentação: a esfera de interação analógica 

 Recorremos aqui ao conceito de subcultura proposto por Hebdige (1979, p. 56). Para o autor, uma subcultura representa os 1

novos movimentos que resultam da apropriação periférica de elementos de uma cultura industrialmente estabelecida por seus 
consumidores e esta apropriação representa uma resposta crítica ou de resistência a tal Indústria. 
 http://rapaduradoeudes.blogspot.com.br/2

http://rapaduradoeudes.blogspot.com.br/
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inerente às HQs se vira expandida, adaptada e lançada na 

direção do universo comunicacional e cultural igualmente 

em transformação do digital. Mas a ação de Eudes e desses 

outros sujeitos nos leva na direção de uma primeira 

pergunta que devemos responder: o que é um scan? 

Podemos responder dizendo simplesmente que um scan 

é um artefato digital, midiático e ampliado, resultado do 

processo colaborativo e interativo de digitalização de 

Histórias em Quadrinhos. Uma prática ilegal, é verdade - 

especialmente se observada a discussão da propriedade 

intelectual de tal artefato -, mas que, ainda assim, mesmo 

vista com alguma preocupação pela indústria da qual se 

origina, vivencia uma relação um tanto quanto ambígua 

com ela - como sugere Wolk (WOLK, 2011). 

Assim, nos colocamos diante de uma nova pergunta: 

seria o scan tão somente uma cópia de uma HQ? Uma reunião de páginas ilustradas e 

digitalizadas?  

Bem… Podemos afirmar que não e que o scan se mostra algo bem mais interessante e 

substancial que isso: algo que guarda similaridades com outros artefatos igualmente 

apreendidos e transformados, mas que possui uma lógica, cultura e práticas próprias e muito 

bem definidas. 

2.1. SCANS: FANDOM E EXPANSÃO SUBCULTURAL 

No Brasil, scan é o termo associado às publicações - especialmente, as Histórias em 

Quadrinhos - vertidas do suporte impresso para o digital de modo colaborativo. No Brasil, o 

termo scan deriva de scanlation  que é o processo colaborativo de digitalização, tradução e 3

re-edição de publicações: seus responsáveis promovem não apenas a transição da publicação 

em seu formato original para um outro suporte - neste caso, os dispositivos digitais -, mas, 

 Como observa Manovich (2011), o termo scanlation nos EUA está geralmente associado à prática de digitalização e 3

tradução de Mangás - a vertente japonesa das Histórias em Quadrinhos. No Brasil, os scans representam uma mescla de 
práticas - digitalização, tradução, diagramação, etc. - que promove uma apropriação por colaboração deste artefato cultural 
visando preservá-lo e, ainda, difundí-logo. Hirata e Gushiken (2014) explicitam a relação entre a apropriação colaborativa 
dos fãs deste gênero quando da transposição desta expressão analógica para o digital - mesmo que esta, ilegal, expresse a 
lógica periférica e as práticas dos seus interlocutores (HIRATA; GUSHIKEN, 2014, p. 136).

Figura 1 - Reprodução do blog Rapadura 
Açucarada, criado em 2002 por Eudes 
Honorato e que se transformaria em uma 
das vitrines dos scans e de sua subcultura 
no Brasil.

�
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ainda, um conjunto de adaptações que lidam com diferentes saberes e práticas necessários 

para esta mesma transposição. No caso das HQs, saberes e práticas que vão desde a tradução, 

diagramação, edição de imagens, restauração e revisão de edições, dentre outras, são 

implementadas através do compartilhamento das ações e de de uma construção comunitaria.  

Um scan é a reunião complexa desta disposição tecnológico-cultural e é desta 

complexidade de ações, esforços e práticas que Manovich (2011) fala em seu artigo 

Understanding Scanlation, sugerindo que um scanlation (MANOVICH, 2011) representa um 

fenômeno tecnológico-midiático recente a definir e que o artefato que surge a partir do 

esforço de seus entusiastas por si seria merecedor de um olhar mais atento. 

De início, devemos dizer que um scan representa, ainda, a manifestação do resultado 

colaborativo da apreensão, adaptação e distribuição de edições de Histórias em Quadrinhos 

vertidas de seu suporte original analógico para um outro ecossistema hipertecnológico-

cultural  distinto daquele que anteriormente o envolvia - neste contexto, o digital.  4

É, sobretudo, uma prática colaborativa que evidencia as minúcias, particularidades e 

motivações da relação entre sujeitos/consumidores entusiastas de uma determinada forma 

cultural e as expectativas deles quanto a transposição desta forma para um novo ambiente 

com o qual também encontram-se também familiarizados e integrados.  

Entretanto, no que diz respeito aos scans, devemos inicialmente perceber como o culto a 

esta forma cultural e comunicacional massiva se expandiu tecnologicamente - e o papel 

desempenhado por seus fãs em tal expansão: com os scans, o que se estabelecera 

colaborativamente foi a emergência de não só uma contraparte digital de algo, mas um novo 

lugar destinado não apenas ao consumo de HQs vertidas para uma outra instância onde 

também a preservação e o culto desta forma cultural original também foram ampliados. 

Assim, com os scans, o lugar original de experimentação e percepção mídiatica das HQs - 

com suas páginas impressas em papel, repletas de quadrinhos ilustrados e com sua narrativa 

ordenada e conduzida no ritmo dos balões de diálogos - fora transposto/ampliado 

colaborativamente e, com isso, uma mídia analógica fora também transformada, adaptada e, 

porque não, recombinada, enredando a reformulação do seu lugar comunicacional-cultural 

 Por hipertecnologias compreendemos não apenas a diversificada gama de elementos comunicacionais e interativo-digitais 4

recentes que envolvem e convergem artefatos e artifícios culturais, mas, mais que isso, o ecossistema tecnológico-
convergente que se estabelecera em torno das práticas e formas ampliadas que se desenvolveram a partir e de modo periférico 
a tal ecossistemas. Dizer que um artefato detém/retém em torno de si algo hipertecnológico implica reconhecer que este 
investe seus interlocutores/usuários/consumidores com algo além da experimentação; com algo, antes, de uma expansão não 
apenas do experimentar, mas do participar tecnoconvergente das formas cultural-digitalizadas.
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original com elementos interativo-comunicacionais do digital - e suas redes, comunidades, 

fóruns, blogs e outros espaços de experimentação expandidos. 

Compreendemos, por sua vez, que este artefato/processo colaborativo de apropriação e 

digitalização de Histórias em Quadrinhos também se desenvolvera subculturalmente a partir 

do fandom  de HQs e do ecossistema comunicacional-convergente hipertecnologicamente 5

investido. Um processo que se inicia na apreensão de HQs, transita na sua adaptação 

colaborativa - digitalização, tradução, edição e distribuição - e culmina na disseminação de 

versões não-autorizadas destas através de comunidades, blogs e fóruns eletrônicos em rede 

dedicadas a tal prática. 

Falamos, portanto, de um instante comunicacional imprevisto (SCOLARI, 2008, p. 32) que 

leva a expressão desta mídia - tradicionalmente ancorada em um suporte impresso - a um 

outro ambiente pela ação de seus entusiastas (desde a simples digitalização de edições 

lançadas em língua nativa ou, em casos mais comuns, passando pela tradução, edição e 

diagramação das edições, vertendo-as para o atendimento destas comunidades). 

2.2. UMA BREVE HISTÓRIA DO SCAN 

Não há uma recorte claro estabelecendo quando os leitores de HQs no Brasil descobriram 

os scans e passaram a digitalizar seus acervos e a alimentar este entorno expandido de 

experimentação, mas estima-se que tal gênese pode ser situada em algum momento da 

primeira metade dos anos 2000 - quando algumas comunidades de fãs passaram a recorrer a 

diferentes formatos de armazenamento digital de imagens, como o padrão Adobe Portable 

Document Format (o popular PDF) ou a métodos mais tradicionais de captura de imagens 

(como JPG, GIF ou TIFF), visando, por um lado, preservar seus acervos e, por outro, 

disseminar esta prática hipertecnológica-cultural ampliada. 

Estas primeiras experiências, que empregavam diferenciados processos de captura e 

armazenamento das páginas digitalizadas de HQs, por sua vez, não produziam resultados 

satisfatórios quando da exibição nas telas porque, apesar dos esforços de seus entusiastas, o os 

scans não reproduziam no digital (ou seja, inicialmente nas telas dos computadores) algo da 

 Por fandom (acrônimo que reúne os termos fan (fã, em inglês) e Kingdom (reino ou domínio, também em inglês), tomamos 5

por referência a definição de John Fiske em seu artigo The Cultural Economy of Fandom (1992). Nele, o autor pontua que 
este “domínio do fã” está em geral associado às camadas mais populares, às formas culturais massivas (seja a Música 
Popular, o Cinema, as Histórias em Quadrinhos, etc.) por elas cultuadas e pelo engajamento de seus entusiastas nos variados 
momentos da cadeia de produção destas mesmas formas culturais - estando, por vezes, à margem de suas indústrias. Neste 
domínio, segundo Fiske, os fãs criam uma cultura paralela com seus próprios sistemas de produção e distribuição criando o 
que ele define como “economia cultural encoberta” (FISKE, 1992, p. 30).
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experiência de leitura analógica característica das HQs - e este foi um dos primeiros desafios 

aos que lidavam com os scans e aquele entorno em desenvolvimento. 

É neste período que nos EUA surgem e se estabelecem os primeiros grupos dedicados à 

preservação de HQs em formato digital: o movimento apelidado de Digital Comics 

Preservation - ou simplesmente DCP - fora um dos precursores desta prática e contribuiria 

não só para a disseminação deste novo modo ampliado de lidar com as HQs (SHELLEY, 

2007). Como toda idéia disseminada através das redes o DCP terminaria por gerar 

ramificações e, como consequência disso, novos grupos desenvolveram-se inspirados naquela 

idéia. 

Este mesmo desenvolvimento, por sua vez, também refletira uma transição. Fãs de HQs 

passaram a digitalizar seus acervos, armazenando e disponibilizando suas coleções em 

arquivos em diferentes formatos, buscando com isso algo daquele sentido que 

experimentavam e compartilhavam, por exemplo, em grupos dedicados ao compartilhamento 

de outros arquivos audiovisuais - como se desenvolvera com o MP3 ou outros, fossem de 

audio, imagem ou ambos.  

Comunidades de fãs organizadas em torno dos scans logo demarcariam seus lugares como 

responsáveis por difundir esta prática que apelava para que seus entusiastas demonstrassem 

envolvimento não apenas na difusão de acervos, mas, para além disso, que estes participassem 

dos diferentes processos que envolvem a feitura de um scan - a saber, a digitalização e 

armazenamento, mas, como em países como o Brasil, com a tradução, edição e diagramação 

de publicações vertidas aos scans. 

Mas ainda assim faltava algo para que esta subcultura se disseminasse de fato… 

Vale assinalar que em tal período, além das dificuldades ligadas à ausência de um padrão, o 

scan enfrentava, ainda, limitações de ordem hipertecnológica para a difusão de seu “credo” e 

do produto de sua atuação - uma vez que na primeira metade da década passada serviços de 

acesso à Internet em alta velocidade engatinhavam. Entretanto, a própria existência do scan 

está contemporaneamente atrelada à expansão da lógica colaborativa do peer-to-peer e aos 

serviços de armazenamento gratuito de dados - como 4Shared, Mediafire, Megaupload, dentre 

outros - e, ainda, à popularização dos novos suportes de consumo destas HQs, este dilema 

seria superado. 
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Assim, enquanto o p2p e sua filosofia eram disseminados, o Napster era sepultado e as 

diferentes lições decorrentes desta transição eram apreendidas por usuários e consumidores 

dos mais diferentes artefatos midiáticos-colaborativos, o quadro de limitações aos scans eram 

adaptados e sua prática se expandia  e foi a partir das inovações apropriadas de outras esferas 6

que os scans sofreriam uma guinada na direção do fandom de HQs disseminando ainda mais 

sua filosofia quanto à preservação digital de seu artefato original, mas, também da adoção e 

um novo modo de experimentar seu objeto de culto digitalmente. 

O surgimento dos scans e sua popularização entre fãs de HQs é algo obscuro, mas sabe-se 

que, ainda na primeira metade dos anos 2000 (JOHNSTON, 2012), estes eram difundidos 

através de grupos de discussão na Usenet  dedicados a eles - como o 7

alt.binaries.pictures.comics.dcp e alt.binaries.pictures.comics (WERSHLER; SINERVO; 

TIEN, 2013) - que também se transformariam em vitrines desta prática e de onde se tornara 

possível o acesso às primeiras experiências desta nova forma colaborativa que se desenvolvia 

- sendo a maioria destes produzidos sob a chancela do “selo” DCP. 

Com o tempo e desenvolvimento dos scans, outros canais interativos - como os de Internet 

Relay Chat (IRC), blogs, fóruns e outros serviços de compartilhamento de arquivos - logo 

seriam empregados por fãs, colecionadores, colaboradores e outros entusiastas para 

disseminar aquela idéia (JOHNSTON, 2012). Os colaboradores ligados a grupos como DCP, 

com o crescimento dos scans, recorreriam a estas novas e diversificadas instâncias 

tecnológico-convergentes para expandir seu credo. 

Não representa, portanto, um equívoco considerar - e afirmar - que o surgimento e 

disseminação dos scans ao longo da primeira metade dos anos 2000 coincide e de certa forma 

dialoga com aquela mesma expansão hipertecnológico-cultural das formas colaborativas de 

(re)produção e distribuição de conteúdos audiovisuais - um dos resultados aparentes das 

agressivas campanhas contra o MP3 e seu compartilhamento através da rede. 

Da mesma forma que, rapidamente, muitos usuários de serviços como Napster, Soulseek, 

Gnutella ou eDonkey perceberam as possibilidades inauguradas por aquelas plataformas e 

 O surgimento do CDisplay - provavelmente a primeira aplicação que adaptara a lógica de consumo das HQs ao digital - e a 6

popularização do formato Comic Book Archive File entre os anos 2002 e 2004 podem ser considerados movimentos 
assimilados e adotados por aqueles envolvidos pela lógica dos scans: refletem, sobretudo, a ascensão de artefatos que, mais 
que transpor certas formas culturais para o digital, inauguram práticas, modelos e processos.
 A Usenet foi uma das primeiras redes de comunicação por computador. Criada na década de 1980, utiliza o protocolo UUCP 7

de transferência de dados e seus servidores são geralmente utilizados para o armazenamento de fóruns, grupos de notícias e 
transferência de arquivos.
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experimentaram novas formas para disponibilizar seus acervos digitalizados diretamente por 

tais canais, o mesmo aconteceria com o entorno subcultural dos scans que, como nestes 

espaços, procurava um lugar onde sua expressão tivesse lugar e segurança. 

E é assim que, contemporaneamente, convivendo com outras formas de distribuição mais 

tradicionais, o peer to peer (ou simplesmente P2P) tem sido o método/ambiente recorrente e 

melhor adaptado à lógica concebida e empregada na distribuição dos scans entre os fãs deste 

processo até então em expansão colaborativa.  

Foi com a diversificação destes canais e a adoção/expansão do scan, que, até meados dos 

anos 2000, o DCP se transformou em referência entre os scanners - como se denominam os 

usuários desta forma/prática subcultural - e seu lema, Like it? Buy it! (Gostou? Compre!) 

também se tornou o mote entre os defensores dos scans e, como consequência, lembrete dos 

valores encerrados naquela experiência comunitário-colaborativa colocada em em curso. 

Não demoraria para que outros entusiastas se juntassem e passassem a integrar as fileiras 

dos envolvidos pelos scans: o primeiro deles, os Minutemen, surgidos na segunda metade dos 

anos 2000, dividiriam com os colaboradores do DCP a responsabilidade pela expansão e 

manutenção dos scans nos EUA, encontrando seu pico de produção dentro desta lógica de 

preservação em 2010 (WERSHLER; SINERVO; TIEN, 2013). 

A adoção de diferentes serviços P2P, a consolidação e o surgimento de outros grupos  

dedicados aos scans, como Empire e Minutemen - que logo superaram a presença do DCP em 

número de publicações digitalizadas e disponibilizadas através de serviços/servidores P2P - 

deram continuidade à expansão e trajetória dos scans. No Brasil, como analisaremos em um 

outro momento desta investigação, o scan apresentará outras particularidades, indo além do 

viés preservacionista e investindo, também, na lógica curatorial desta prática e em um certo 

“acerto de contas” com sua indústria cultural originária. 

2.3. UM ENTORNO COMPARTILHADO DE EXPERIMENTAÇÃO E AFIRMAÇÃO  

Podemos dizer que o que se desenvolvera com o scan - e de certa forma com outras formas 

culturais contemporâneas - foi a emergência de uma outra lógica produtivo-interativa que 

estimulou os limites de uma forma cultural original (neste caso, das HQs), envolvendo e 

ampliando as particularidades de seu meio comunicacional-cultural original.  

Uma lógica subcultural comunitário-colaborativa que estabeleceu novas pontes/

possibilidades de apreensão de uma forma cultural interligando os planos analógico e digital, 
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e, consequentemente, apresentando uma outra perspectiva quanto à experimentação, 

colaboração e ao compartilhamento inerentes a uma expressão resignificada e reproduzida 

pelos seus em comunidade. 

O scan é, como outros de seu gênero, mais que apenas um artefato midiático expandido 

porque expressa algo da relação que consumidores e usuários ora mantêm com os planos 

cultural, midiático e tecnológico e, ainda, com o entrecortar destas diferentes (porém de 

fronteiras tão tênues) instâncias culturais (WILLIAMS, 2004, p. 132) que resvalam entre si 

em um processo contínuo de experimentação, adaptação, transformação e expansão. 

Ele, o scan encerra em seu cerne algo que condensa os saberes, os ambientes e os 

instrumentais que seus sujeitos-consumidores negociam entre e a partir de si de um modo 

descentralizado até pouco improvável (BENKLER, 2006, p. 11) e não porque apenas provê o 

acesso e disponibilidade on-line de acervos movidos pela mesma lógica do fandom de sua 

subcultura original, mas, como espécie de consequência de tal lógica, a expansão 

colaborativo-interativa deste. 

Os usuários/consumidores de HQs recorreram ao scan tanto quanto aqueles que lidam com 

diferentes formas culturais recorreram a outras esferas interativas-comunicacionais recentes: 

porque tais compostos expressam uma disposição hiperindividual por participação traduzida 

na interpelação do espaço mediado hipertecnologicamente e ao dar vazão a uma expectativa 

de projeção através do que é produzido/adaptado individual e coletivamente - ou 

colaborativamente. 

Se pretendemos discutir o que a expressão expandida de uma mídia pode nos revelar das 

particularidades de seu entorno comunicacional-interativo - (re)elaborado por apropriações e 

usos imprevistos -, talvez devêssemos começar pelo que consideramos básico: o scan é um 

artefato midiático-colaborativo; uma expressão colaborativa que evidencia em seu cerne 

formas culturais mescladas por práticas comuns e compartilhadas por indivíduos e grupos 

organizados em torno desta, contando para tanto com uma mediação cadenciada pela 

expansão de seus eixos midiáticos fundamentais (LÖWGREN; REIMER, 2014, p. 30). 

Para Löwgren e Reimer, não é apenas o ato de consumir uma expressão que está em jogo 

quando do estabelecimento de um artefato midiático-colaborativo, mas, para além disso, o seu 

redesenho e sua (re)produção em um contexto no qual expansão e a possibilidade de um outro 

ambiente de experimentação apareçam como elementos potencialmente novos (LÖWGREN; 
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REIMER, 2014, 30) para seus usuários/consumidores: indivíduos que incorporam práticas ao 

experimentar, que percebem os elementos estruturais e simbólicos deste processo, alicerçam 

tal expressão e impregnam em seu texto, em seu desenho, outras formas afeitas a seus novos 

saberes e, com isso, afetando e expandindo sua lógica de consumo, oferecem algo ainda mais 

distinto e conciliador àquele entorno midiático-cultural comum. 

O scan é este algo distinto e conciliador: um composto colaborativo-compartilhado 

concebido a partir de uma forma cultural consolidada e reconhecida por seus consumidores e 

entusiastas. Mas, não apenas: ainda, um composto tecnológico-convergente manifesto através 

do esforço comunitário e dos saberes empregados por seus entusiastas que também convertem 

este em um artefato-lugar: algo que, transformado pelos usos e apropriações de seus sujeitos 

consumidores, ascende à condição de esfera subcultural possível, tomando emprestado para si 

elementos de outras esferas subculturais próximas, reconhecidas e experimentadas. 

Quando Eudes Honorato curiosamente decidiu digitalizar as páginas de uma revista para 

enviá-las a um amigo recorrendo ao scanner de mesa que até então “servia de 

enfeite” (HONORATO, 2012) ao lado de seu computador, ele o fez também motivado por 

uma curiosidade inerente aos limites daquele novo espaço de interação e experimentação 

comum com o qual convivia e, mais, em decorrência de um certo apelo à participação 

inerente àquele ambiente e aos que lá conviviam. Mas, talvez tão importante quanto: ele 

dispunha dos meios e saberes para implementar aquele processo e, ainda, disseminá-lo com 

outros. 

Como fenômeno hipertecnológico o scan talvez não traga algo de novo - especialmente se 

considerarmos o que se desenvolvera com outras formas midiático-culturais de seu gênero, 

como o MP3, por exemplo, ou de outras subculturas colaborativas que se popularizaram a 

partir na última década do século passado - porém, representa um fenômeno significativo pelo 

que promove não apenas com a mídia analógica original (novamente, as HQs), mas como 

interpela, seduz e convida à participação seus consumidores e usuários. 

O scan representará uma síntese possível desta capacidade de adaptação, negociação e 

resistência (HEBDIGE, 1979, p. 56) que parece ter emergido de forma colaborativa a partir 

do sentido de culto estabelecido em torno de uma forma midiática e da expansão deste mesmo 

culto na direção de uma outra lógica possível de consumo/expressão.  
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Um processo que, ao nosso ver, decorre do fato de que a mesma reunião de páginas 

digitalizadas, traduzidas e editadas colaborativamente que atribuíra forma a este fenômeno - 

tanto quanto o próprio gosto dos seus por aquelas “revistinhas” repletas de balões e quadros - 

encontra-se vinculado também igualmente vinculado ao domínio experimentado pelo fã e 

pelo lugar que ocupa em tal espaço subcultural - igualmente incorporado pelo contexto 

contemporâneo de expansão tecnológico-convergente que envolve meios de comunicação e as 

diferentes formas culturais em suas órbitas de experimentação (JENKINS, 1992, 46). 

Por isso que os scans se mostrarão também como compostos subculturais e 

comunicacionais tributários das instâncias de experimentação tecnológico-interativas recentes 

(STEVENS; BELL, 2012, p. 753): não porque condensam anseios de seus sujeitos-

consumidores, mas porque estes mesmos sujeitos, ao interagirem com os scans, apropriam-se 

e adaptam elementos inerentes àquela forma cultural original que os alimenta e, taticamente 

(DE CERTEAU, 1984, p. 32), retiram dela algumas das componentes que engendram e 

retroalimentam sua própria expansão. 

Podemos afirmar, assim, que o scan representa a transição tecnológico-convergente do 

fandom das Histórias em Quadrinhos: um processo com características interativo-

colaborativas que catapultou tanto seu objeto/domínio de culto quanto o suporte analógico 

original que o encerrara tradicionalmente na direção de um novo contexto de experimentação: 

este, o do digital.  

Esta afirmação se substanciará ao considerarmos que, em seu cerne, um scan é um 

composto tecnológico expandido que retém não apenas os elementos de sua expressão 

originária, mas, ainda, uma lógica comunal, colaborativa e compartilhada, expressa através da 

negociação de valores comuns tanto em relação aos processos de uso/consumo que atribuem 

sentido ao seu meio original quanto no que se refere à sua contraparte digital. 

Assim, um scan não é apenas papel ilustrado, repleto de imagens, balões e digitalizado 

(MROCZKOWSKI, 2011). Como na narrativa que introduz este primeiro capítulo - 

mostrando como Eudes se iniciara na digitalização de HQs e de como, com seu blog, 

terminou por tornar-se parte de tal universo midiático-colaborativo -, a dinâmica por detrás 

dos scans parte de algo primordialmente ligado à dinâmica subcultural inerente às 

hipertecnologias: fãs que, ao encontrarem outros em torno de um artefato/ambiente interativo 

comum - e percebendo de certa forma o instante em profusão que dividiam -, descobriram-se 
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capazes de inundar este mesmo entorno compartilhado que os vinculara com a (re)produção 

colaborativa daquilo que teriam de mais valioso (seus acervos, coleções, objetos de culto). 

Entretanto, devemos nos perguntar: seriam os scans a resposta para o questionamento de 

que, nos tempos do digital, desejamos não só o consumo, mas envolvimento, mesmo que à 

margem, com algumas das diferentes das etapas que envolvem nossos objetos/artefatos de 

culto? Provavelmente, não no processo de produção propriamente dito, mas, aqueles que 

dizem respeito à disseminação e controle sofreram alguma transformação (STEVENS; BELL, 

2012, p. 765) e tal se faz perceptível especialmente em um traço dos scans: a vertente 

preservacionista destes. 

Os fãs que abraçaram os primeiros scans adotaram inicialmente a idéia de preservação de 

uma mídia como elemento primordial para aquela nova idéia - mas, também, a possibilidade 

de dividir sua experiência com aquela mídia e fazer com que outros pudessem também 

experimentá-la em um outro suporte... E talvez este seja um ponto importante: o desejo de 

preservação dos scanners originais implicava a expansão uma expressão cultural, mas, ainda, 

a expansão da devoção a tal expressão a partir de uma nova perspectiva tecnológico-cultural. 

Com os primeiros grupos dedicado a esta prática colaborativa - como dissemos, surgidos 

ainda na primeira metade dos anos 2000 - compartilhando, além do interesse em difundir as 

HQs, aquele novo modo de experimentar, se constituíra um saber compartilhado - ou conjunto 

deles - entre seus usuários que, expresso no esforço comum dedicado àquele objeto/artefato 

expandido, procurava tomar uma forma cultural midiática e a adaptar para uma outra e 

diferente esfera que combinava experimentação e consumo recorrendo aos meios e saberes 

disponíveis, tomando emprestada e expandindo a lógica inicial que sempre caracteriza tal 

artefato (DE CERTEAU, 1984, p. 86). 

Com os scans, a partir da lógica de preservação e disseminação inerente àquela forma 

cultural hipertecnologicamente expandidas, os fãs de certa forma procuraram disseminar e 

estimular o acesso de outros igualmente interessados em tal expressão: recuperando e 

distribuindo edições inacessíveis para muitos, o scan, como prática subcultural do domínio do 

fã, transformara as HQs em instâncias compartilháveis de experimentação, de apreensão e 

difusão, mesmo que o tipo de participação identificado com os scans detenha pouca força - 

uma particularidade das práticas dedicadas à adaptação de conteúdos em rede (BOOTH, 2010, 

p. 40). 
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2.4. RESIGNIFICADO E RECOMBINADO 

O scan representará, assim e ao mesmo tempo, um produto resignificado, um composto 

simbólico-interativo e um processo colaborativo-comunicacional tributário da lógica do 

fandom de HQs e da cultura das redes: algo refletido em uma recorrente apropriação por seus 

usuários dos artefatos reconhecidos e compreendidos como urgentes e dignos de propagação 

(DUFFETT, 2013, p. 199) e que, ao mesmo tempo, se estabelecem como lugares onde se 

torna possível uma afirmação coletiva de uma prática compartilhada. 

É com ele, com o scan, que o fã de HQs, afeito às exigências de um entorno 

tecnoconvergente expandido, parece lançar seu desafio às normas, regras e idéias concebidas 

em torno de seu objeto de culto: procura, sobretudo, o estabelecimento de um contato - 

mesmo improvável e enviesado - com o objeto e, através dele, com os humores de uma 

indústria cultural que nutre e transforma seu entorno e lugar de experimentação em algo novo 

(BENKLER, 2006, p. 52).  

Assim, o fã de HQs, contemporaneamente, pretende atravessar e superar as etapas que 

nutririam o lugar de convívio representado nos scans e no ambiente que se constitui em torno 

deles, se apropriando e reconfigurando seu objeto de culto - mesmo que para isso contrarie a 

indústria que o concebera originalmente. Como afirmou um scanner norte-americano em um 

relato no site especializado em comics, Bleeding Cool, tudo que dizia respeito aos scans 

aparentemente se desenvolvera sempre com a perspectiva de experimentação a partir e para os 

fãs de HQs e, mais: na compreensão intrínseca de que tudo o que estava disponível até então 

pretende o processo de preservação daquela forma cultural (JOHNSTON, 2012). 

É por tal perspectiva que os scans ultrapassaram e expandiram os limites de algo manifesto 

em um produto industrial-cultural consumido por entusiastas que atribuíram a este mesmo 

produto novas possibilidades de experimentação, novos processos e formas de sorvê-lo. 

Entusiastas que atribuíram, no fim, possibilidades até então imprevistas… 

Imagens, formatos e novos artefatos 

Quando surgiram, como dissemos, os scans não eram muito mais que imagens capturadas 

com qualidade suficiente para garantir sua leitura e distribuição, armazenadas em algum 

formato de imagem digital - como os padrões JPEG ou TIFF - e reproduzidas em 

computadores. Assim, fãs contribuíram para a expansão desta prática com suas coleções e 

aquisições vertidas ao digital: escolhiam em seus acervos aquelas HQs que ganhariam a rede, 
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e, então, com as edições separadas, as páginas destacadas, capturavam-nas em scanners e as 

disponibilizavam nos diferentes ambientes em rede disponíveis - e possíveis - até então. 

Ao longo da primeira metade dos anos 2000, os scans eram, como outros artefatos 

semelhantes, distribuídos em grupos de discussão, salas de bate-papo ou através de outros 

hubs colaborativos repletos por outros fãs de HQs igualmente ávidos por difundir aquela 

interessante e nova idéia. Logo, na mesma medida em que outros fãs aderiam aos scan, outras 

tecnologias também eram percebidas, testadas e adotadas: as redes peer-to-peer, por exemplo, 

que serviram para difundir o culto aos arquivos em formato MP3 e outros arquivos 

audiovisuais, se transformariam em um dos suportes preferenciais de muitas comunidades 

scans, uma vez que tudo deveria ser testado para expandir o fandom de HQs (JOHNSTON, 

2012). 

O scan representaria uma articulação ideal, mas com alguns riscos envolvidos, claro: os 

mesmos fãs de HQs envolvidos por esta nova e promissora idéia também compreendiam que 

sua prática andava de mãos dadas com a ilegalidade. Porém, apesar de compreender esta 

condição, pareciam perceber que aquele novo e digital modo retinha uma nova lógica possível 

para seu objeto de culto e em sintonia com o ambiente interativo-comunicacional que também 

se expandia. 

Com isso, se convertera também em um composto tecnoconvergente hipercultural  que 8

dialoga, desde seu surgimento, com a capacidade de (re)criação, (re)organização e 

(re)produção inerente aos sujeitos frente às redes: algo que adapta/reconfigura práticas, 

culturas, expressões, enfim, conhecimento (BENKLER, 2006, p. 8) e que por vezes culmina 

em adaptações que possibilitam a um grupo construir/consolidar uma idéia em um contexto 

de comunidade (JENKINS, 1992, p. 3). 

Devido a tal perspectiva transformadora, mesmo que a idéia por detrás do scan encontrasse 

relutância quanto a sua condição à margem da indústria cultural que a alimentara, a tal 

ilegalidade que pairava sobre seus entusiastas parecia pouco importar: para muitos dos fãs de 

HQs envolvidos com sua propagação, importava mais a continuidade e o compartilhamento 

daquela experiência (JOHNSTON, 2012). 

 Lipovetsky define hipercultura como aquela que dialoga com a perspectiva horizontal das formas culturais/comunicacionais 8

contemporâneas: uma cultura em sintonia com a lógica todos para todos que “permite aos indivíduos ser menos passivos, 
compartilhar, discutir para além das limitações de tempo e espaço” (LIPOVETSKY, 2010, p. 56) e, portanto, que reconhece o 
lugar destes sujeitos como motores e participes de diferentes processos de transformação simbólico-culturais.
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Com o tempo, como um claro desenvolvimento daquela descoberta inicial e das suas 

possibilidades, o scan se popularizara entre seus entusiastas não como uma mácula, mas como 

uma ferramenta de difusão de HQs: mais e mais acervos seriam digitalizados para que outros 

mais detivessem acesso a publicações que estivessem fora de circulação e cuja raridade 

representasse um desafio para fãs - e que dificilmente ganhariam uma reedição, uma vez que 

as editoras possuíam uma compreensão própria do que era o seu mercado, seu público 

(JOHNSTON, 2012). 

Se o scan é um produto, composto interativo-comunicacional, expressão midiático-

colaborativa resultante da mescla entre duas dinâmicas interativo-comunicacionais, é, 

também, cria da interpelação da expressão de uma indústria cultural pela expansão 

hipermoderna/hipertecnológica recente... Ele, como outros de seu gênero, deve ser encarado 

como um artefato conciliador que encerra, com sua reconfigurada expansão, os resultados 

colaborativos de uma forma cultural ampliada que ora orbita e coexiste entre dois universos 

de experimentação individual. 

Analisando como se dera seu surgimento, desenvolvimento e disseminação, é possível 

perceber que o scan, ao tomar emprestado para si elementos e estratégias de diferentes 

instâncias culturais e comunicacionais influenciadas pelo apelo hipermoderno recente, encerra 

em seu cerne uma aparente promessa que dialoga com os novos humores informacionais 

(BENKLER, 2006, p. 53) da diversidade interativa e criativa das redes. 

O scan é um artefato porque expressa o desejo intrínseco dos seus nativos por novos 

espaços de troca e afirmação possíveis. Espaços muitas vezes tributários e adaptados de outras 

lógicas: uma busca que termina em sentido que emula um pertencer negociado. Este desejo se 

expressa também em um certo e recorrente apelo hiperindividual em torno de artefatos 

midiáticos-colaborativos por implicação - e este por vezes se consolida em lugares/espaços 

coletivos compartilhados (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 97) e articulados em torno de 

interesses e saberes em comuns. 

Esta é uma das particularidades que procuramos considerar aqui porque, como definirá 

Sterne (2006), um artefato cultural se realiza, como outros de seu gênero, ao reunir e 

cristalizar em torno de si competências, relações materiais e sociais (STERNE, 2006) que 

ultrapassam sua lógica de uso/consumo originais. Competências e valores estes comuns e 
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reconhecíeis pelos sujeitos que convivem nos diferentes pólos das esferas comunicacionais-

culturais de convívio... 

Os scanners desenvolveram uma idéia, lançando mão dos instrumentais e saberes 

disponíveis e, como consequência de tal processo, iniciariam um “jogo” particular: 

adicionaram à lógica do fã de HQs e seu domínio outros desejos expressos por seus 

entusiastas e usuários através de novos ambientes culturais/comunicacionais em uma busca 

para lidar com seu objeto de culto e com suas novas necessidades (WILLIAMS, 2004, p. 12) 

também expandidas... Componentes como a colaboração, a interação, e, por fim, 

pertencimento, afirmação e negociação estão manifestos em um artefato que concilia e 

dialogar com tais processos. 

Partindo de tal lógica/dinâmica resignificada - e da natureza agregadora das tecnologias 

quando aplicadas aos espaços culturais (BRUNS, 2010, p. 247) -, os fãs por trás dos scans 

estabeleceram não apenas novas práticas em torno de um resignificado artefato cultural 

massivo, mas, sim, uma subcultura articulada relacionando os elementos distintivos de 

diferentes lugares comunicacionais que expressavam a afirmação de uma individualidade e 

um certo clamor dos seus consumidores por demonstrar seus saberes frente a outros em 

igualdade. 

Adotaram para isso as práticas e preceitos de um entorno interativo-comunicacional mais 

amplo e suas particularidades para se apropriar, transformar e rescrever (BRUNS, 2010, p. 

255) a lógica expressiva e midiática de uma forma cultural original e, com isso, expandi-la. 

Ampliariam, assim, os limites do objeto originalmente cultuado, reconhecendo, nas interações 

e na ubiquidade do novo artefato e daquele ambiente de experimentação, possibilidades para, 

ao mesmo tempo, a emergência de uma expressão colaborativo-interativa em torno dele e, 

mais, a percepção e acolhimento comunitário das práticas que emergiram em tal processo 

(LEMOS, 2010, p. 142). 

Os fãs de HQs que adotaram o scan estabeleceram com isso um tipo de subscrição 

expandida da expressão original da indústria por eles cultuada: reconfigurando sua lógica para 

uma nova dinâmica de apreensão/consumo, impregnando-a com novos elementos intrínsecos 

ao entorno comunicacional-interativo e reinserindo-a em um novo contexto possível de 

consumo - ligado ao produzir e usar enquanto motores de uma participação tecnosocializada 

(BRUNS, 2008, p. 17). 
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O que emergiu com o scan fora o resultado de três movimentos: da urgência dos seus 

usuários/consumidores originais pelas possibilidades desta expressão midiático-cultural 

resignificada; da apreensão e adaptação colaborativa de seu suporte original em um novo 

contexto possível de consumo/interação; e, por fim, da ascensão de um artefato simbólico-

comunicacional resultado de certos usos reinventados/adaptados colaborativamente. 

Processos e objetos em expansão 

O scan é o resultado de um processo de revisão/reescrita que, ao transpor as Histórias em 

Quadrinhos para o plano interativo-comunicacional, tendo aqueles envolvidos por seu 

domínio original como seus artífices, se desenvolvera investido pelas particularidades, 

potencialidades e possibilidades de um entorno compartilhado hipertecnologicamente: no fim, 

um artefato cultural e resposta tática possível - e colaborativamente construída - para o 

atendimento das expectativas de seus usuários e entusiastas. 

Mais: um artefato peculiar por que reúne as dinâmicas interativo-comunicacionais de dois 

universos culturais - sendo a principal delas a transposição hipertecnológico-adaptada de uma 

expressão midiático-industrial na direção de um outro modo de consumo e produção 

descentralizado, interativo e colaborativo.  

O scan, como artefato midiático-colaborativo, resulta das apropriações, particularidades e 

dinâmicas concebidas por usuários/consumidores recorrendo aos seus saberes e práticas 

compartilhadas através dos diferentes ambientes/espaços de interação e fruição comuns 

(BRUNS, 2009, p. 21) - e é neste contexto que emerge a importância do diálogo aparente 

entre o fandom de HQs e o entorno hipertecnológico. 

O scan, tanto quanto o entorno hipertecnológico que o alimenta, adota diferentes processos 

compartilhados e colaborativos em seu movimento de reconfiguração de algumas das 

instâncias de consumo de ambas as formas culturais em processo. Seus sujeitos-consumidores 

dialogam com estas instâncias e estabelecem uma articulação entre seus processos interativos 

e simbólicos (SCOLARI, 2008, p. 114), mas, ao mesmo tempo, preservam de certa forma 

alguns dos elementos caros às duas instâncias que o alimentam, culminando em uma 

composição de camadas culturais-hipertecnológicas (MANOVICH, 2001, p. 46).  

Um dos valores que podemos atribuir ao scan é o de estabelecer e catalisar dinâmicas 

culturais. Booth (2006) observa esta condição quando sugere que fãs são influenciados e a 

influência para muitas das transformações tecnológicas recentes, utilizando-as não só para 
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criar ou transformar sua experiência com seus objetos de culto, mas para ampliar o convívio 

em comunidade e compartilhar esta experiência (BOOTH, 2010, p. 39).   

Booth, ao analisar os ARGs (Aumented Reality Games) e a cultura de fãs em torno deles, 

chega a conclusão de que este domínio é uma das consequências da atuação colaborativa 

indivíduos organizados em comunidades e dedicados à esta forma cultural expandida de 

entretenimento. Este domínio digital do fã, como sugerido por Booth (2010, p. 22), resultará 

da reunião comunitário-colaborativa de indivíduos que compartilham níveis de apreciação 

ante algum artefato midiático e que, através dos usos e das particularidades do digital, 

contribuíram para sua expansão.  

O scan é um composto deste fandom expandido não só porque encerra em si uma promessa 

implícita de participação, mas por fazer de seus usuários/entusiastas, mais que apenas 

consumidores envolvidos por seu domínio, também participes dos processos desenvolvidos a 

partir de tal lógica.  
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Assim, o scan se converte, recorrendo a Schäfer (2011) e sua percepção de que tecnologias 

e discursos se entrelaçam, em uma triangulação contemporânea da participação 

hipertecnológica/hipermoderna: elas, as tecnologias, a cultura e os usos dos artefatos 

midiáticos  que atravessam ambos os campos, são adaptados e com isso expandem não só o 

significado de tomar parte (SCHÄFER, 2011, p. 17), mas, ao se retroalimentarem/

retroalinharem contínua e colaborativamente, (re)configuram as matrizes criativo-culturais 

que as mobilizaram em um primeiro momento. 

2.5. UM ENTORNO SOCIAL-INTERATIVO 

A expansão de um artefato cultural é algo imprevisível? De certa maneira, sim. Este 

questionamento ganha em evidência quando nos debruçamos sobre o scan e suas 

similaridades com outros produtos que interpelaram e mesclam comunicação, cultura e 

tecnologia: há alguns parágrafos falamos sobre como esta prática surgiu, como adaptou para 

um outro espaço comunicacional a lógica e as particularidades de seu lugar midiático-cultural 

original e que, ainda mesmo sob um signo de ilegalidade, terminou adotada como expressão 

tática da expansão de seu fandom.  

Acrescentamos, ainda, que ele tomara algo emprestado dos espaços e formas culturais, 

surgindo como uma colagem e sobreposição de lógicas de produção/reprodução analógicas e 

interativas: uma reunião de elementos comuns aos tais dois universos culturais e 

comunicacionais, que não abriu mão dos elementos intrínsecos a ambos. 

O scan emergiu como um artefato porque tomara emprestado para si elementos de outras 

expressões e ambientes culturais-interativos, alimentando e desenvolvendo lógica própria e 

estimulando, no processo, não só os elementos originais e comuns aos dois espaços de 

negociação simbólica que o nutrira, mas seus valores originais e outros que se desenvolveram 

como resultado de tal processo.  

Rainie e Wellman (2012) falam de um sistema de estruturas e sujeitos em constante 

diálogo com a rede e sua cultura de compostos complexa - e como este sistema se nutre 

eexpande a partir de diferentes experiências concebidas e adaptadas, incorporando elementos 

de outras esferas culturais e adaptando-os aos novos modos de fazer para, assim, satisfazer as 

necessidades dos seus (RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 9).  

Os usuários envolvidos através das diferentes dinâmicas culturais amalgamadas pelas redes 

terminam por projetar seus desejos, suas vozes, e, com isso, procuram estender sua presença 
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frente à torrente informacional-colaborativa que os envolve em um emaranhado de relações 

ao seu redor, mas que, ao mesmo tempo, o empodera e amplia seu lugar de expressão 

(RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 60). 

A lógica curatorial que atravessa a cultura das redes é um dos muitos aspectos que 

atravessam algumas das expressões comunicacionais-interativas calcadas nas hipertecnologias 

- e uma particularidade inerente ao lugar interativo-cultural dos scans, além de outras 

expressões contemporâneas.  

Identificar, selecionar, atualizar, restaurar, organizar, diagramar, editar, tratar, refinar, 

armazenar, hospedar e disseminar são alguns dos verbos que devemos relacionar quando não 

só a palavra “curadoria” paira por sobre o entorno hipertecnologicamente compartilhado 

(RHEINGOLD, 2012 p. 130-131) dos scans, mas quando nos deparamos com os novos 

modos hiperindividuais que emergem com os sujeitos hipertecnológica e 

contemporaneamente investidos. 

Um scan retém uma componente curatorial que se expressa através de seus entusiastas, já 

que a lógica deste artefato é compreendida como um modo de lidar com algumas dificuldades 

inerentes à manutenção do fandom de HQs (STEVENS, 2012, p. 759), mas esta não é algo 

isolada, uma vez que encontra eco em outras instâncias de experimentação expandida. 

E é recorrendo à combinação de diferentes processos subculturais que os usuários de 

comunidades dedicadas aos scans estabelecem e fortalecem seus contatos tendo um artefato 

comunicacional original como elemento de integração: a “curadoria” representará a expressão 

de um lugar individual com implicações colaborativas (RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 18) e, 

mais, à maneira expressa por tal artefato em seu ambiente comum, a construção de um 

discurso comunal compartilhado entre os envolvidos nesta prática colaborativa e suas etapas. 

Mas outras são as componentes e potencialidades que resultam de tal esforço: sendo o scan 

um artefato midiático-colaborativo, ele expressa algo das novas maneiras de consumir, de 

organização, de produzir/reproduzir e, claro, de comunicar (LIPOVETSKY, 2007, p. 76) 

inerente às redes e o entorno hipertecnológico compartilhado - e, com isso, um certo modo de 
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expansão contemporânea dos saberes e objetos que caracteriza estes tempos hipermodernos/

hipermediados . 9

Falamos até aqui de saberes expandidos, lugares e elementos adotados, processos 

reempregados por atores/consumidores para a manutenção de um lugar/artefato de expressão 

colaborativo-cultural. Falamos de tal artefato como uma esfera de convívio articulada e 

construída sobre fundações de uma instância anterior de convívio cultural-midiático. Porém, 

não têm sido em movimentos deste gênero onde ora se condensam os diferentes saberes 

colhidos do ambiente comunicacional-interativo hipermediado? 

O scan, como sugerimos e reforçamos até aqui, representa a manifestação de algumas 

condições: ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma instância reconfigurada de consumo 

de uma determinada expressão comunicacional massiva; a ascensão de um artefato cultural-

comunicacional adotado como motor de tal instância reconfigurada; e o estabelecimento de 

um suporte compartilhado, erguido a partir de um entorno social-interativo reconhecido e 

adotado pelos entusiastas desta mesma instância e dos diferentes processos hipertecnológicos 

que tornaram isso possível. 

Entretanto, no caso deste último aspecto especialmente, diferente do que se desenvolvera 

com outros artefatos e manifestações anteriores - como a subcultura do MP3 -, o scan parece 

representar a consolidação de uma relação que combina, ao mesmo tempo, consumo e 

(re)produção de uma expressão organizada colaborativamente (LÖWGREN & REIMER, 

2013, p. 32) e que não se afasta de tal condição. 

O que podemos sugerir é que, através da subcultura do scan - e das diferentes práticas 

hipertecnológico-culturais que o cercam contemporaneamente -, parece-nos possível 

considerar e distinguir elementos, valores, sentidos compartilhados tanto pelo scan quanto por 

outras expressões adaptadas colaborativamente que contribuiriam para uma interpretação do 

que se desenvolveria em esferas, produtos ou instâncias igualmente participativas e 

colaborativas. 

 Para Scolari (2008), mais que meios ou objetos que atravessam estes, devemos perceber e considerar os processos que 9

interconectam diferentes experiências culturais, seus sujeitos e linguagens, como que envolvidos em um contexto reticular e 
contínuo. Ao propor a expansão do conceito de hipermediação (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 34) mesclando-o com a 
perspectiva da mediação cultural como proposta por Martín-Barbero (2006, p. 20) com seus processos que criam redes de 
poder e de produção cultural, Scolari sugere que estas duas visões culminam, com as hipertecnologias e seus atores, no 
estabelecimento de uma trama de reenvios, hibridações e contaminações: algo hipermediado é algo que faz com que 
indagemos a emergência de configurações imprevistas (SCOLARI, 2008, p. 114) e que ultrapassam o que se estabelecera em 
torno das formas e artefatos midiáticos tradicionais.
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Para tanto, devemos reconhecer no scan o terceiro momento de nossa discussão e 

investigação: ele enquanto um entorno social-interativo em constante transformação e 

também alimentado pelo esforço colaborativo e participativo dos entusiastas e outros 

iniciados na lógica de seu domínio cultural e de consumo original. 

2.6. UM ARTEFATO COLABORATIVO HIPERMODERNO-HIPERMEDIADO? 

Se com os scans temos um artefato cultural midiático-colaborativo e, frente a ele, devemos 

nos perguntar o que seus artífices, promotores e entusiastas vêem impresso em tal artefato, 

talvez tenhamos que interrogá-los também sobre o que também ultrapassa a lógica pretendida 

para ele… Talvez a pergunta que devêssemos fazer a fãs como Eudes Honorato, envolvidos 

pela subcultura do scan, não seja apenas um “por quê?”, mas um “para quê?”. 

Dissemos há pouco que a transição que leva uma HQ a ser vertida colaborativamente para 

um outro plano de consumo/interação e se transformar em uma contraparte digital se dá como 

resultado de um processo, de um redesenho e de um espaço concebidos por força de uma 

percepção compartilhada e do esforço colaborativo - além da reunião de dois universos 

interativo-comunicacionais e o seu sujeitos terminaram fazendo deles. Esta expressão, por sua 

vez, denuncia certos valores comuns que se encontram dispostos em outras diferentes 

instâncias culturais-interativas. 

Em verdade, podemos afirmar já aqui que o que se negocia na construção de um scan é 

menos a necessidade de transição entre dois planos interativos-comunicacionais e mais a 

afirmação de algo implícito e ligado à natureza de suas formas culturais combinadas. O que 

temos quando uma prática, um artefato e uma idéia dispersa se encontram é um afirmar 

inerente tanto ao espaço interativo original quanto àquele outro que emerge resignificado - 

sendo esta dinâmica, contemporaneamente, ainda mais significativa quando dialoga com o 

digital e uma individualidade em rede. Ou seria hiperindividualidade? 

O que percebemos no entrelinhado dos usos do que se vê expresso nas páginas 

digitalizadas de um scan é algo que as diferentes audiências têm feito dos diversos compostos 

e ambientes sócio-interativos: a constante busca por identidade, afirmação e pertencimento 

como expressões de uma urgência hiperindividual. 

Ao lidar com uma expressão subcultural e expandí-la a partir e em torno de si, leitores de 

HQs conceberam uma adaptação e, por ela, deram conta de uma lógica particular que 

expressaria as transformações do seu entorno comum de convívio. Tal lógica, quando da 
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transição de seu objeto de culto original para outro plano de consumo, se revestiu com os 

anseios urgente e a particular busca por pertencimento dos seus atores. 

E é esta a busca que impregna as redes e, por consequência, seu sujeito hipermoderno: um 

indivíduo que se expressa sobretudo em suas práticas e nos diferentes valores que reúne para 

se misturar e se descompatimentar, reconhecendo novos modelos e, como consequência, 

estabelecer novos lugares de experimentação para velhas formas expressivas com as quais se 

identifica (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 180). 

O sujeito dos scans é hipermoderno e hipermediado porque transita pelas diferentes 

instâncias com as quais opera: afeta e é afetado pelas novas formas de fruição, produção e 

distribuição que influenciam os diferentes planos e indústrias da cultura (SCOLARI, 2008, p. 

211) porque lida, ao mesmo tempo, com os protocolos associados aos diferentes elementos 

comunicacionais e culturais (GITELMAN, 2006, p. 7) que confluem para sua existência e das 

práticas que estimula. 

Em uma trama de transformações, apropriações, resignificações e redesenhos, a 

emergência de uma expressão midiático-colaborativa como o scan pode evidenciar as 

particularidades do amplo espectro que paira sobre uma nova cultura na qual o sujeito olha e 

encara a si e suas práticas para desvendar também o peso de si - e o impacto da multiplicação 

da expressão e da participação (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 149). 

Os scans, tanto quanto outras manifestações midíatico-colaborativas recentes, dizem muito 

sobre os valores que ora compartilhamos: ao produzir/reproduzir novas estratégias e artifícios 

expressivos estes têm por fim a participação, a colaboração, a comunidade e, intrínseco a 

estas, que é possível a partir delas ultrapassar certas lógicas comunicacionais e culturais 

tradicionais.  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3. SCANS, HIPERMODERNIDADE E O SUJEITO MODULARIZADO 

Marcelo coleciona revistas de Histórias em Quadrinhos desde cedo e se considera fã de 

HQs desde a infância. O hábito atravessou sua adolescência e, ainda hoje, beirando os trinta e 

poucos anos, continua um entusiasta desta mídia, convivendo diretamente com algumas das 

transformações às quais nos referimos há pouco. Marcelo vê no papel o seu suporte predileto 

quando o assunto são as HQs, mas esta preferência não o distancia de se envolver também 

com a evolução representada pelos scans. 

Marcelo é um scanner: um dos muitos que, envolvidos por esta metamorfose 

hipertecnológica do fandom de HQs, vem transformando o entorno cultural-comunicacional 

desta mídia e seu lugar de expressão, interagindo com as dinâmicas deste artefato 

colaborativo-midiático. O scan, como sugerimos até aqui, é um artefato midiático-

colaborativo com particularidades e características adotadas de outras formas culturais e 

instâncias hipertecnológicas.  

É, também, um fenômeno relativamente recente e que se difundira especialmente entre os 

fãs de HQs a partir da primeira metade dos anos 2000. Um fenômeno desses tempos em 

tecnologia e cultura possuem linhas tênues, fronteiras borradas, mas que terminam por causar 

algum impacto em certas formas culturais. No contexto das HQs especificamente,  como 

sugere Wolk (2011), os scans de certa maneira não despertaram o interesse imediato de sua 

indústria originária, mas tal dinâmica vem mudando… 

Porém, voltemos a Marcelo: seu nome é fictício, mas o papel que desempenha é deveras 

crucial se desejamos representar o lugar de seus iguais nesta transição que ora investigamos. 

Como tudo que envolve os scans, pouco se diz sobre este entorno subcultural aos não-

iniciados. Porém, “Marcelo” é bem mais que um newbie  dentro desta prática colaborativa: 10

ele é um dos administradores à frente de um dos principais fóruns dedicado a esta subcultura 

no Brasil.  

O tal fórum é um dos muitos que reúnem indivíduos, grupos e “selos” e que difunde os 

scans e sua prática, estimulando esta subcultura de preservação das HQs e à expansão de seu 

domínio cultural-colaborativo. Esta é a uma das percepções dos scans compartilhadas por 

seus usuários: que esta subcultura colaborativa por eles desenvolvida serve à difusão/

 De acordo com o Oxford Dictionary of English, o termo newbie geralmente é aplicado a alguém considerado inexperiente 10

em alguma atividade em particular. O termo foi adotado por usuários das mais diferentes instâncias interativas na Internet 
para definir aqueles que possuem pouca experiência com alguma destas instâncias - por exemplo, jogos online, redes sociais, 
salas de chat, etc. 
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expansão de uma mídia em transição e que a manutenção/preservação de seu domínio - seja 

analógica ou digitalmente falando - é indispensável para tal fim. 

As HQs não foram uma exceção quando de sua transição ao digital, é verdade. Tanto 

quanto outras formas/expressões culturais, elas foram interpeladas por pressões tecnológico-

culturais que envolveram de modo semelhante outras indústrias midiáticas - como a música, o 

cinema, os games, para ficarmos em três exemplos.  

Porém, a transformação sofrida pelas HQs se deu de um modo particularmente gradual e, 

de certa forma, preservando alguns dos modos tradicionais de experimentar característicos de 

seu entorno midiático original: mesmo com os scans, é possível observar que muitas das 

particularidades das HQs - sua lógica de experimentação e consumo - foram de certo modo 

transpostos para o plano do digital, mas ainda assim preservados em sua forma de 

experimentar.  

Talvez seus fãs não pretendam abrir mão destas características… 

3.1. A EMERGÊNCIA DE UM ARTEFATO MIDIÁTICO-COLABORATIVO HIPERMODERNO 

O que nos interessa aqui, porém, é compreender o que emergiu desta transição/

transposição: um artefato midiático-colaborativo que expressa os usos hiperindividuais que 

seus sujeitos fizeram dos saberes e ferramentas disponíveis em um entorno hipertecnológico 

compartilhado e de como a atuação de seus entusiastas de forma “diversa, qualificada como 

consumo, tendo como característica suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade com 

suas ‘piratarias’, com sua quase clandestinidade (...) enquanto arte de utilizar” (DE 

CERTEAU, 1994, p. 94) terminou por estabelecer um domínio de afirmação de uma 

subcultura.  

Se os scanners lidam com o que ora está disponível para transformar o espaço de 

experimentação compartilhado cultural e hipertecnologicamente estabelecido ao seu redor - 

uma das principais características das recentes formas midiático-colaborativas -, o que se 

apresenta para tais usuários/consumidores parece dialogar diretamente com seus “centros de 

interesses comuns” (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 97).  

Assim, se dissemos há pouco que o fandom de HQs apostou em uma metamorfose 

colaborativa de seu objeto de culto, e nesta, expandiu hipertecnologicamente seu domínio 

visando o estabelecimento de uma posição frente à indústria que alimenta a expressão da qual 

se apropriara para cunhar este novo “lugar” subcultural caracterizado pelos scans, é porque tal 
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expansão procurou, sobretudo,  conciliar seus atores e este artefato, mas, ao mesmo tempo, 

manter e preservar sua forma cultural originária.  

O scan, como sugerimos até aqui, é, ao mesmo tempo, um artefato midiático-

colaborativo  que opera entre duas esferas de convívio/interação: entre o analógico e o 11

digital. Aquele artefato original, reconfigurado, tornou-se um objeto expandido, um meio de 

participação e também um domínio de experimentação. 

Porque não dizermos que a subcultura scan estabeleceu em torno de si - e daqueles que ora 

se equilibram entre os domínios de experimentação distintos que alicerçam sua lógica -, 

também, um artefato hiperindividual bastante peculiar: um sentido, uma noção de espaço, um 

objeto resignificado em negociação e que estimula/ordena as relações mantidas por aqueles 

envolvidos nos seus diferentes processos (BAYM, 2010, p. 161). 

Há em tal construção alguns traços que poderiam identificar os scans e seu lugar 

subcultural com alguns dos indicadores de uma hipermodernidade que ora caracteriza nossa 

relação com as diferentes esferas culturais e como, adaptando e modificando, certos objetos e 

formas midiáticas, passamos a apreender e experimentar com nossa hiperindividualidade e 

com o que dela fazemos (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 99).  

Assim, se o hiperindivíduo que contribui e interage com os scans procura em suas 

investidas através dos diferentes ambientes midiático-colaborativos por um pertencer, por um 

tomar parte recorrendo ao que desenvolve nestes espaços/artefatos expandidos e por ele 

reconhecidos, (re)concebidos e (re)distribuídos através destes, há um quê de hipermoderno 

que poderíamos considerar ao analisarmos este domínio construído em torno de um interesse 

comum e compartilhado (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 96).  

3.2. HIPERMODERNIDADE: HIPERCONSUMO, MODULARIDADE E PERTENCIMENTO 

Para reconhecermos tal condição, devemos considerar a gênese do espaço e das práticas 

estabelecidas e colaborativamente constituídas em torno dos scans como reflexos desta 

mesma hipermodernidade. Antes de reflexos, são fragmentos, porções de formas culturais 

transformadas e que acompanham as mudanças que impregnam seus interlocutores e sujeitos.  

 Utilizamos aqui o conceito de artefato midiático-colaborativo, como proposto pelos pesquisadores Jonas Löwgren e Jonas 11

Reimer (2013): para ambos, a organização das práticas midiáticas individuais combinada com a emergência de um  entorno 
hipertecnológico propício à mediação colaborativa propiciou o surgimento de uma forma cultural e esta, midiático-
colaborativa, tem demandado “exploração e estudos apropriados” (LÖWGREN; REIMER, 2013, p. 57) para desvendar sua 
lógica e suas particularidades culturais e comunicacionais. Defendemos que os scans representam, por sua natureza e 
práticas, a expressão desta forma cultural expandida e mediada proposta por Löwgren e Reimer.
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No contexto especifico dos scans, o que se dá neste entorno depende de práticas 

apreendidas e adotadas em diferentes instâncias culturais e tecnológicas: práticas que 

derivam, por sua vez, dos saberes expandidos que, como fragmentos, surgem tal qual como 

módulos.  

Um indicador desta condição pode ser percebido a partir do domínio adotado por cada uma 

das diferentes comunidades dedicadas à subcultura scan. A atuação e direcionamento de uma 

comunidade ou grupo scan depende da predileção daqueles reunidos em torno desta ou 

daquela editora, série ou personagem porque, sobretudo, esta predileção expressará ainda uma 

característica inerente ao domínio cultural do fã: o de serem usuários seletivos de uma vasta 

cultura midiática que os ultrapassa (JENKINS, 1992, p. 27). 

 Há alguns exemplos desta tendência, podem ser percebidas através dos fóruns Baú da 

Marvel  (dedicado às publicações editora de onde toma emprestado seu nome), Darkseid 12

Club  (que dedica-se às publicações da DC Comics) ou do blog Ndrangheta & DecK’Arte  13 14

(este, dedicado aos quadrinhos independentes ou fora do segmento de comics norte-

americanos): todos detêm um recorte definido sobre seu campo de atuação e qual domínio de 

interesse está representado em sua atuação colaborativa. 

É certo, no entanto que o que se deseja no consumo de qualquer composto midiático-

colaborativo, mais que o próprio ato de consumir, é, sobretudo, o estabelecimento e a 

construção de artifícios de expressão mais e mais afeitos às expectativas individuais - e certa 

compatibilidade (ou afinidade) entre o que se procura consumir e o que se quer expresso nas 

esferas culturais e comunicacionais para que tal pretensão se estabeleça (JENKINS, 1992, p. 

34). 

Esta é a lógica que perpassa o uso contemporâneo das hipertecnologias e, mais, algo que 

tem moldado nossa igualmente contemporânea cultura que intercala os diferentes instantes 

entre produção, consumo, assimilação e reprodução quando experimentamos este entorno de 

usos hipertecnológica e culturalmente estabelecido. Cada aplicação/empreendimento aparenta 

estimular no cerne de usuários/consumidores uma razão tecnocultural particular e estes 

sujeitos procuram estabelecer eles próprios seus modos de sorver, perceber e preservar 

experiências culturais/comunicacionais. 

 http://baudamarvel.com/forum/12

 http://ds-club.net/13

 http://ndrangheta-br.blogspot.com.br/14
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Experiências, estas, mais e mais articuladas e vinculadas às diferentes práticas simbólico-

expressivas destes indivíduos cultural e hipertecnologicamente investidos - e, ainda, mais 

especificamente, quando estas se apresentam em sintonia com uma certa tendência 

hiperconsumista que dialoga, por um lado, com a fragmentação/pulverização da experiência 

de consumo e, por outro, com um pertencer hiperindividual. 

As hipertecnologias, se analisadas a partir dos seus usos, emprestam uma perspectiva 

promissora para que compreendamos o impacto exercido por elas e pelo lugar de 

transformação compartilhada que criam: tomar parte, seja recorrendo a diferentes dispositivos 

ou através dos ambientes de interação por elas criados, implica de certa forma a percepção de 

que este sujeito hiperindividual lida contemporaneamente com diferentes instâncias de 

interação estabelecidas não só para responder às suas necessidades de experimentação, mas 

para confrontar recolher, compor e assimilar os diferentes fragmentos que sua experiência 

hiperconsumista reclama a partir de seu entorno compartilhado. 

Este sujeito hipermoderno das hipertecnologias atua não apenas para adaptar um ambiente 

experimentado em um lugar propício calcado no que percebe e reconhece hiperculturalmente, 

mas, ainda, porque procura estabelecer e cultivar uma impressão de si que recorre aos usos 

que faz não só do que considera hipertecnologicamente reconhecível, disponível e viável, mas 

das expansões que eclodem, possibilitadas a partir de tal experimentação.  

Ambientes estes que estimulam a adoção de processos de produção/recepção (SCOLARI, 

2008, p. 244) cada vez mais sintonizados com a busca deste indivíduo por pertencimento e 

afirmação. Um tipo de afirmação que também estará em sintonia com uma condição particular 

às hipertecnologias e, também, à transição de compostos culturais/comunicacionais em 

trânsitos - como o que dá com as HQs, que são o objeto destes estudo. 

Tomemos novamente como exemplo os processos e a colaboração nas comunidades scans. 

Elas compartilham algo de um perspectiva volátil e a idéia de que há uma afirmação possível 

através da participação: algo regido, no entanto, como no exemplo que pontuamos acima ao 

listar algumas comunidades e fóruns, por normas e preceitos que regulam o emprego dos 

saberes e práticas (BAYM, 2010, p. 172) apreendidos/compartilhados por seus entusiastas e 

empregados para a construção de um artefato colaborativo como o  representado pelos scans.  

No contexto dos scans, em específico, seus colaboradores compreendem que diferentes 

saberes e  processos estão disponíveis e são necessários para que um artefato como uma HQ 
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seja adaptada de seu tradicional lugar simbólico-cultural estabelecido por sua indústria 

originária para uma outra esfera de experimentação. Compartilham, assim, uma identidade 

comunicacional comum que, tanto quanto os processos que desenvolvem, está orientada ao 

artefato/objeto que cultuam e adaptam colaborativamente - como se este mesmo artefato 

representasse uma subscrição compartilhada de pertencimento. 

Compreendemos que as HQs, como outras formas culturais/comunciacionais, foram 

impelidas colaborativamente ao digital, e, uma vez que todo artefato cultural detém atributos 

e singularidades, este processo implica uma adequação, um redesenho, que reconheça a 

fragmentação de seu objeto original e a emergência de novas e diferentes etapas de 

experimentação/consumo.  

Um scan é um artefato midiático-colaborativo hipermoderno porque, a partir de sua 

reconstrução/reconfiguração simbólica em um diferente plano expressivo-hipertecnológico e 

da divisão de tal processo entre os participes deste esfera de consumo, reflete o apreender 

ampliado e comunitário que sua instância de interação oferece como espécie de composto 

expandido - bem como, a expressão de saberes inerentes e necessários à manutenção deste 

mesmo artefato.  

Um artefato, por sua vez, que resulta não só dos esforços colaborativos de atores afeitos ao 

seu domínio original mas, ainda, de atores sensíveis que descobrem que este domínio original 

tem sido expandido através de um entorno composto por novas formas hipertecnológico-

colaborativas (LÖWGREN; REIMER, 2013, p. 45) e pelo diálogo destas com outras formas 

culturais contemporâneas. 

Manovich sugere que a modularidade é uma das marcas do tipo de cultura que aflorou a 

partir da expansão do digital por todas as formas culturais e midiáticas recentes. Ela, a 

modularidade, representa uma das camadas articuladas pela lógica cultural das 

hipertecnologias quando da origem dos objetos midiático-digitais contemporaneamente.  A 

modularidade, dirá Manovich , está intimamente vinculada e tende à fragmentação - esta, 15

uma das características das formas midiáticas ampliadas - em elementos isoláveis mas 

passíveis de serem reunidos, adaptados e reorganizados em novos compostos (MANOVICH, 

2001, p. 30). 

 A possibilidade de representação numérica, modularidade, tendência à automatização, variabilidade e transcodificação são 15

alguns dos aspectos que, segundo Manovich, distinguem as novas mídias (apesar de preferirmos nesta pesquisa definí-las 
como hipertecnologias) das velhas mídias  e sua lógica analógica (MANOVICH, 2001, p. 27)
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O desenrolar de qualquer processo midiático-interativo recente é modular e é isto que torna 

possível a (re)criação, o compartilhamento e o acesso a artefatos culturais que contenham 

representações, idéias, crenças e valores estéticos (MANOVICH, 2011, p. 13) sintonizados 

com as necessidades hipertecnológicas de seus interlocutores/consumidores.  

A natureza modular dos scans é um dos motivos para que tal artefato midiático-

colaborativo se difunda através tanto de seu fandom quanto da cultura interativo-

comunicacional das redes: ela, a natureza modular dos scans, estará expressa tanto no artefato 

que adapta sua forma cultural original para plano hipertecnológico quanto nas ações daqueles 

que com ela interagem, disseminando-a.  

3.3. HIPERATRIBUTOS E A RECONFIGURAÇÃO MODULARIZADA DE UMA FORMA CULTURAL 

Um scan é, como podemos sugerir, antes de um artefato, uma reunião de saberes comuns a 

dois planos de experimentação que procuram na expansão hipertecnológico-colaborativa sua 

manutenção e da forma cultural ampliada que compartilham. Sendo uma reunião, portanto, de 

artifícios apreendidos e expandidos hipertecnologicamente, é com a identificação de tais 

artifícios - recorrendo, por exemplo, ao entorno colaborativo-simbólico da subcultura scan - e 

interpretação destes que poderemos considerar os diferentes atributos hipertecnológicos que 

parecem compor o complexo mosaico hipermoderno de fabricação de sentidos e implicação 

inerente à adaptação colaborativa  (JENKINS, 1992, p. 46) dos scans. 

Poderíamos dizer hiperatributos, uma vez que ampliam/expandem dinâmicas e lógicas 

particulares de certas formas culturais. Benkler (2006) reconhece a modularidade como um 

dos atributos das formas culturais-hipertecnológicas recentes e a compreende como 

propriedade de algo passível de ser quebra, de fragmentação, em componentes cada vez 

menores - módulos, na verdade - que podem ser apropriados, interpretados, resignificados e 

(re)produzidos de forma independente antes de serem reunidos/agregados para dar lugar a um 

projeto consolidado (BENKLER, 2006, p. 100). 

É a idéia de modularidade que atravessa as hipertecnologias e que torna possível, por 

exemplo, o recombinar de expressões e anseios que interpelam as diferentes formas 

produtivo-consumistas cultivadas pelos sujeitos e seu aparente reconhecimento de um 

ambiente onde a emergência colaborativa (BENKLER, 2006, p. 150) se concretiza com o 

reconfigurar/readaptar de certos produtos da cultura. 
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Vejamos um outro exemplo ligado aos scans e seu entorno: em 10 de junho de 2012, 

quatro dias depois da editora DC Comics lançar no mercado norte-americano o primeiro 

número de sua aguardada Before Watchmen - que prometia expandir o universo ficcional da 

clássica série Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, lançada nos anos 1980 -, a 

comunidade scan brasileira Darkseid Club e seus colaboradores apresentaram uma versão 

apreendida, digitalizada, traduzida, diagramada e editada do primeiro número da série: Before 

Watchmen: Minutemen, que até então vinha sendo objeto de muita especulação entre os fãs de 

HQs. 

Antes de Watchmen: Homens-Minuto, o scan da mesma revista lançada pela DC Comics, 

fora resultado de um processo que contara com a participação de apenas dois colaboradores 

anônimos ligados à comunidade Darkseid Club que verteram a edição original e logo 

compartilharam o resultado do processo de adaptação: um processo colaborativo, promovido 

no cerne de uma comunidade de fãs recorrendo a uma forma cultural/comunicacional 

expandida e submetendo-a às dinâmicas produtivo-interativas de usuários/produtores/

consumidores anônimos, que, ultrapassando a dinâmica de reprodução e distribuição adotada 

por sua indústria original, terminou por alimentar seu domínio com o produto de sua ação.  

Podemos dizer que no exemplo acima temos a 

representação de um processo que, em oposição às 

vontades de quem tradicionalmente alimenta uma 

indústria cultural, exprimiu colaborativamente as 

vontades táticas dos que concebem o lugar do 

consumo como também de práticas (CERTEAU, 1994, 

p. 202) onde as vontades daqueles que consomem 

devem ser reconsideradas.  

Cada scan representa um exemplo da idéia de 

modularidade sugerida tanto por Manovich quanto por 

Benkler e, por sua vez, um elemento a revestir as 

práticas midiático-colaborativas hiperindividuais: um 

atributo que atravessa e impregna a apreensão e os 

usos das hipertecnologias por sujeitos envolvidos não 

apenas pelo consumo de artefatos que destes se 

Figura 3 - Capa de Homens-Minuto, versão scan 
de Before Watchmen: Minutemen, da DC Comics 
traduzida, adaptada e apresentada pela 
comunidade Darkseid Club.

�
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originam, mas, ainda, pelo entorno cultural expandido e das práticas que emergem a partir 

destes diferentes processos. 

Mas a modularidade não é um aspecto isolado. Manovich reconhece, por exemplo, que, 

quando aplicada às formas culturais interativas e aos processos de produção/reprodução que 

as envolvem, este atributo caminha lado a lado com a variabilidade (MANOVICH, 2001, p. 

36). Se buscarmos o traço que aproxima ambos os atributos, notaremos que se alimentam de 

modo recíproco: por envolverem diferentes expressões simbólico-culturais que detêm em suas 

formas os fragmentos, variações, similaridades de outros objetos/momentos simbólicos 

(MANOVICH, 2001, p. 39). 

Porque elas, as hipertecnologias, estão impregnadas por pressupostos que expandem tanto 

o tempo quanto o espaço do consumo - e isto é algo inerente à lógica que atravessa não 

apenas as práticas culminam nos artefatos adaptados e midiático-colaborativos que alimentam 

as comunidades scan, mas, também, outros diferentes ambientes e formas interativo-

midiáticas recentes.  

Modularidade e variabilidade são dois destes pressupostos: indicam algo sobre o porque de 

recorremos e nos integrarmos às tramas das hipertecnologias e do entorno de colaboração/

implicação estabelecido ao redor delas: a participação é modularizada e variável.  

Ela, a participação, se traduziria assim em outro pressuposto implícito não só no consumo/

uso das hipertecnologias e de seu entorno, mas na integração que esta sugere - afeita, ainda, à 

modularidade e à variabilidade porque é no desenrolar e no diversificar das experiências 

relacionadas às formas interativo-comunicacionais e tecnoconvergentes que nós, usuários e 

indivíduos hipertecnológicamente investidos, cortejamos à componente lúdica inerente 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 186) à proliferação destes artefatos e seus espaços de expressão 

expandidos. 

O hiperindivíduo é o ator investido pelos diversificados e recorrentes hiperatributos que o 

assediam: elementos que o alimentam a partir do que se apropria e adapta através das 

diferentes formas expressivo-interativas das hipertecnologias; elementos que tornam possíveis 

a interpelação do entorno comunicacional-cultural e a reconfiguração eventual deste.  

O entrechoque hipertecnologicamente expandido entre participação, modularidade e 

variabilidade se expressa neste entorno expandido particular que ora investigamos, já que o 

scan se mostra apenas como um dentre tanto e outros artefatos que pretendem condensar em 
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torno de si atributos e valores que, como pondera Shirky (2008) ao enumerar o que alimenta 

contemporaneamente a colaboração, terminam por estimular um certo protagonismo 

hiperindividual daqueles que os experimentam: 

“As pessoas dispõem agora de uma miriade de ferramentas que possibilitam 
que elas compartilhem o que escrevem, imagens, vídeos - qualquer tipo de 
conteúdo expressivo, na verdade - e utilizam estes como âncora para 
comunidade e cooperação (…). As pessoas gostam de consumir, mas 
também de produzir e compartilhar o que produzem porque, agora, tanto 
quanto consumimos, dispomos de meios para fazer e compartilhar o que 
produzimos” (SHIRKY, 2008, p. 113). 

É neste contexto, em que participação e colaboração se manifestam de modo tão profuso e 

complexo, que perceber a mecânica dos hiperatributos inerentes aos usos que diferentes 

audiências fazem do entorno hipertecnológico implica reconhecê-los como hiperatributos do 

trânsito através de diferentes instâncias de sentido e que estas podem ser - e o são - por vezes 

independentes entre si (BENKLER, 2006, p. 112), mas tributárias de diferentes contextos 

culturais e comunicacionais. 

Os usos das hipertecnologias evidenciam isso contemporaneamente: uma lógica que 

dialoga e recorre a intervenções onde cultura e técnica compõem um mosaico de fronteiras  

tênues… 

E é em fronteiras deste gênero que se desenrolam transformações que impregnam, 

refundam e adaptam o lugar simbólico hiperindividualizado e mediado compartilhado por 

indivíduos que buscam não apenas a posse de artefatos que os conduzam através de tais 

expansões, mas que estes mesmos os tornem protagonistas delas. Este aspecto também está no 

cerne dos scans e de sua subcultura colaborativa e pode ser expresso em uma história que se 

confunde com a própria difusão deste artefato… 

No início da década passada, com o surgimento do CDisplay, temos o ponto de transição 

das HQs ao digital - uma transição colaborativa e hiperindividual, diga-se. Esta pioneira 

aplicação surge na primeira metade dos anos 2000 e, criada pelo programador britânico e fã 

de HQs David Ayton . Seu criador buscava desenvolver uma aplicação capaz de tornar mais 16

simples o acesso às imagens de páginas de HQs em sequência (SHELLEY, 2009).  

 É contraditório o destino de Ayton depois de publicar o CDisplay: não se sabe se ele simplesmente perdeu o interesse na 16

aplicação ou, como afirmam alguns sites especializados, ele morreu pouco tempo depois de disponibilizar o freeware 
(HENRY, 2011). O que se sabe é que até hoje a única referência disponível o CDisplay original é uma página armazenada do 
findo Geocities (http://goo.gl/B4Pozj) e algumas informações esparsas e por vezes contraditórias sobre seu autor.
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Assim, com o CDisplay, as imagens eram organizadas em sequência e armazenadas em um 

único arquivo submetido a algum sistema de compactação - em especial à lógica dos arquivos 

do tipo comic book archive  - seria capaz de recuperar nas telas dos computadores algo da 17

experiência de leitura deste tipo de publicação. Não demoraria muito, ainda em 2003 o 

CDisplay se transformaria em referência para a leitura de HQs em formato digital. 

E este é um reflexo de indivíduos que procuram, nos artefatos e nas tecnologias que os 

sustentam, na relação construída entre consumidores, implementar novos e modularizados 

ambientes de interação/cultura: estimulam, assim, o jogo hipercultural e simbólico que sugere 

tal combinação como capaz de dar vazão à afirmação de uma individualidade ampliada - 

como se os usos e apropriações de tais elementos tecnoculturais representassem a ampliação 

dos artefatos desencantados pela imprevisibilidade desta busca por implicação e afirmação 

(MCLUHAN, 2001, p. 64) que os sujeitos colecionam em torno de si. 

Jenkins considera que, para além da noção de uma certa versatilidade dos atributos de uma 

cultura de interação/participação, devemos perceber e considerar ainda que esta cultura do 

indivíduo capturado por uma “multiplicidade de abordagens” (LIPOVETSKY, 2009, p. 276), 

tributária das formas culturais expandidas pelo entorno hipertecnológico, se faz atravessar por 

diferentes instâncias de uma experiência compartilhada que responde à necessidade por 

implicação de uma cultura reformulada e constantemente transmutada - cultura esta que 

parece expressar a busca recorrente de seus sujeitos por novos sentidos, modelos (JENKINS, 

1992, p. 46) e, por fim, pertencimento. 

Esta busca por pertencer é um dos muitos reflexos de uma transformação que afeta os 

planos social, cultural e comunicacional e que pode ser interpretada a partir dos pressupostos 

da hipermodernidade: o lugar resignificado pelo consumo é também o lugar das adaptações 

dos vínculos construídos em torno dele.  

Se há uma força transformadora inerente aos scans como prática hipercultural e, mais, à 

prevalência deste em um entorno comum compartilhado, esta deve ser compreendida a partir 

dos elementos intrínsecos ao papel das apropriações midiático-colaborativas em tais processos 

de transformação - dentre elas, aquele representado pelos scans como exemplo de a expansão 

de uma forma cultural - como expressão de uma hipermodernidade que a todos envolve. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Comic_book_archive 17
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A idéia de hipermodernidade, como sugerida e proposta por Lipovetsky, pode ser 

considerada aqui e aplicada aos scans e seu entorno, se considerarmos como os ambientes 

investidos pelas hipertecnologias, seus usos e o que neles é pontuado é modificado/ampliado 

pela presença e prevalência de uma espécie complexa e vibrante de participação colaborativa 

que imprime sua passagem nos planos da cultura e do consumo, tecendo uma cadeia de 

mediações hipertecnológico-culturais através de um lugar em reconfiguração (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2010, p. 20). 

Lipovetsky parece compreender esta aparente condição de expansão que envolve os planos 

dos consumo, da cultura e das hipertecnologias e reconhece que os usos e a integração com 

estes se complementam, se recombinam e originam espaços de reconhecimento/afirmação 

compartilhados - ou não-lugares exemplificados em comunidades exclusivas (LIPOVETSKY; 

JUVIN, 2011, p. 20).  

Comunidades exclusivas e - porque não - expandidas, como aquelas construídas em torno 

de artefatos midiático-colaborativos e que os adotam para aproximar seus usuários e, com 

estes, juntos, atuam para a reconfiguração do espaço cultural-comunicacional compartilhado 

em busca não apenas dos produtos que dele emergem, mas por uma implicação colaborativa 

compartilhada  

Os scans são um dos diferentes produtos de uma expansão midiático-colaborativa mas, 

sobretudo, são resultado da ação colaborativa de usuários organizados em comunidades que 

percebem o viés hipermoderno do entorno cultural, social e hipertecnológico que os envolve... 

Assim, a tal recombinação a que Lipovetsky faz referência expressa uma 

hipermodernidade de compostos: não só um estado, mas um momento social e 

hipertecnológico-cultural no qual o desenvolvimento das novas formas de expressar/

comunicar, seus suportes tecnológico-midiáticos e como estes são assimilados desembocam e 

apontam para uma sede tanto por uma urgência por lidar com a abundância das formas de 

contato quanto pela construção de novas ambiências de experimentação em transformação 

constante (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 14). 

A espécie que responde e interpela tais ambientes seria o hiperconsumidor - mas, pelo 

menos por enquanto, deixemos este sujeito de lado e nos debrucemos ainda sobre as 

implicações inerentes ao conceito de hipermodernidade e seu papel nesta pesquisa. Quando 

falamos de um lugar expressivo-modularizado, queremos dizer que esta hipermodernidade, 
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mais que uma percepção/consequência da remodelação promovida pelo consumo e pelas 

instâncias interativo-comunicacionais, é o terreno onde se vêem expressas e reorganizadas as 

esferas da cultura, do social e do tecnológico. 

Se há alguns parágrafos nos referimos à maneira como as comunidades scans adaptaram às 

necessidades culturais e simbólicas de seu fandom através de um artefato expandido 

hipertecnologicamente a partir de uma forma cultural, de seu suporte analógico tradicional de 

consumo/interação e dos modos de sorver este suporte experimentado por seus entusiastas, o 

fizemos para evidenciar que o tempo dos hiperatributos é, simultaneamente, o da 

reorganização e da reconfiguração hipermodernas. 

Esta, por sua vez, expressam uma construção ambivalente que ora transforma o entorno 

cultural e hipertecnológico de fora para dentro (MANOVICH, 2008, p. 164) dando forma às 

transições colaborativas que envolvem os produtos da cultura e da comunicação - como tem 

sido com a cadeia da música, do audiovisual, das letras, quando todos os seus suportes 

tradicionais são transformados, fragmentados e dispersos através de uma miríade de 

dispositivos e possibilidades de interação (DIJCK, 2013, p.709). 

Reconfiguração e reorganização de artefatos/espaços onde uma afirmação hiperindividual 

se desenvolva em paralelo a uma intrínseca busca por experimentação, por implicação e 

participação: algo recorrente e que compele os sujeitos-consumidores desta tal 

hipermodernidade em sua busca por mais e mais elementos e artefatos ajustados à 

individualidade, à identidade, tanto quanto à multiplicidade de contatos, de experiências 

independente (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 149).  

E o que há de mais próximo contemporaneamente do que nossos objetos e o entorno 

midiático por eles estabelecido - além dos diferentes níveis de culto em torno eles? O culto 

expandido, especialmente aquele que apontamos nesta investigação partindo da subcultura 

scan, derivará de uma tal necessidade de pertencer inerente à construção de comunidades 

vinculada a experimentação/expansão de tais objetos - e que termina por se fazer expressa no 

compartilhado ecossistema hipertecnológico-cultural comum que ora parece enredar o que 

significa ser hipermoderno (LIPOVETSKY, 2009, 276). 

O lugar da hipermodernidade é o ambiente referencial não-dito onde o sujeito é cortejado, 

convidado, compelido ao engajamento e à participação. Um ambiente reconfigurado e 

partilhado porque este mesmo sujeito se tornara “inapelavelmente envolvido, 
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responsável” (MCLUHAN, 2009, p. 25) e interessado nos humores do outro - ou pelo que 

este outro tem feito através do apelo pelo reconhecimento de uma afirmação e colaboração 

hipermediada que ambos compartilham. 

Ser e pertencer à hipermodernidade 

Lipovetsky sugere que a hipermodernidade exprime a reformulação dos planos social, 

cultural e econômico como resultado da ascensão das novas formas/espécies de consumo, de 

produção/reprodução e da pulverização cultural-midiática da relação que ora é construída 

também pela posse pelos sujeitos dos artefatos de afirmação hiperindividual (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2010, p. 14). 

A perspectiva proposta por Manovich (2013), quando aponta que o que nos caracteriza 

enquanto sociedade contemporaneamente é sermos uma cultura-software em constante 

transformação e diálogo com as formas, técnicas e práticas, é especialmente feliz ao 

observarmos os scans porque nos levam a considerar que, através de diferentes aplicações, 

dispositivos e outros hipertecnológicos modos de fazer, temos uma mescla complexa de 

estruturas materiais e imateriais que juntas constituem nossa assim ora definida 

‘cultura’ (MANOVICH, 2013, p. 56). 

Uma cultura expressa também pela busca por uma diversificação que transforma não 

apenas a experiência de recorrer e apreender tais estruturas e suas porções modularizadas, 

fragmentando e adequando-as às necessidades hiperindividuais de sentido dispersas nas 

fronteiras entre os sistemas naturais e artificiais de expressão (VILCHES, 2003, p. 163). Os 

artefatos experimentados e construídos através desta perspectiva encerram saberes e estes se 

equilibram entre outros planos. 

É em tal contexto, em especial, que podemos sugerir que um artefato midiático-

colaborativo como um scan se inscreve na condição de um composto hipermoderno, já que 

seus usuários procuram dar conta não só do que consomem mas, também, como tal artefato 

enreda uma prática comum aos seus reunindo assim saberes ao mesmo tempo periféricos 

absorvidos de formas culturais consolidadas.  

Tomemos, por exemplo, os diferentes saberes que são empregados em um scan. Em 

novembro de 2011 o fórum Darkseid Club liberou o scan  do primeiro número da série 

Daytripper dos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá.  
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A HQ lançada pela DC Comics naquele mesmo ano seria disponibilidade em forma de 

scans pelo mesmo fórum até seu término. O lançamento em si não revela nada demais, mas 

sua última página, sim: nela os grupos GibiHQ e Os Impossíveis faziam um convite e com ele 

miravam em uma idéia. Com o convite, procuravam ampliar as fileiras de fãs dedicados aos 

scans, mas, no mesmo lance, demarcavam o lugar de participação e experimentação 

impressos naquele artefato. 

O exemplo serve para ilustrar que, ao mesmo tempo em que reconfiguram a expressão de 

uma indústria cultural, as comunidades scans o fazem recorrendo à lógica de um entorno 

colaborativo-social compartilhado a partir do esforço individual-comunitário daqueles 

envolvidos por um tipo de cultura de participação que se apropria dos fragmentos de 

diferentes formas culturais, mas as redesenha em novas formas (JENKINS, 1992, p. 46). 

Este reconhecimento explicitam, por exemplo, especialmente no que diz respeito aos 

processos de produção/experimentação/reprodução inerentes aos scans que seus módulos 

estimulam não apenas uma renovação de uma forma cultural, mas, ainda, dos contatos de seus 
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usuários com o artefato que adapta tal forma e, por consequência, com uma individualidade 

que se expressa através de estímulos deste gênero (LIPOVETSKY, 2007, p. 227) quando tais 

usos se apropriam do que é caro aos humores de uma cultura de recepção, produção e 

distribuição orientada pelos sabores hipertecnológicos (MANOVICH, 2013, p. 64). 

Assim, se a hipermodernidade reflete algo de uma “sociedade liberal caracterizada pelo 

movimento, pela fluidez, pela flexibilidade” (LIPOVETSKY, 2004, p. 26) refletirá, ainda, 

pelo remanufaturar constante daquilo que os seus experimentam, se apropriam e ampliam 

(JENKINS, 1992, p. 50): uma hipermodernidade em que seus atores emergem como agentes 

de reorganização e do redesenho não apenas dos seus artefatos de experimentação, mas dos 

lugares de aceleração e reconhecimento onde convivem e através dos os produtos desta 

experiência hipertecnológico-cultural são compartilhados com outros igualmente envolvidos 

por tal dinâmica. 

Esta é a consequência da fluidez das experiências que acentuam, ao mesmo tempo, o 

desejo por identidade e a sede retroalimentada e constante por pertencimento (LIPOVETSKY, 

2007, p. 192) inerente aos ambientes culturais e interativo-comunicacionais recentes. 

Novamente, devemos considerar que o interesse hiperindividual  e compartilhado relativo a 

um domínio cultural específico - como é o caso dos scans frente às HQs ou, também, dos 

legendadores em relação aos produtos audiovisuais - que adapta e expande para este mesmo 

domínio uma forma simbólico-cultural se sobressai como uma expressão com contornos 

hipermodernos porque envolve, sobretudo, a absorção de uma esfera cultural e a erosão de 

seus limites para que esta abra espaço para sua metamorfose (LIPOVETSKY; SERROY, 

2010, p. 32) . 

Dessa forma, a hipermodernidade sugerida por Lipovetsky representará um aparente 

momento em que a experiência de afirmação, de participação e de urgência consumista 

culmina na reconfiguração dos planos cultural, social e comunicacional. O indivíduo  

hipermoderno dos scans sugere, por mais contraditório que possa insinuar tal perspectiva, o 

transcender do consumo e de seu domínio de afirmação individual, quando as fronteiras entre 

os planos de experimentação/afirmação acima se dissolveram, esfumaçaram, não se 

percebendo contemporaneamente uma distinção nos seus limites (LIPOVETSKY; SERROY, 

2010, p. 16). 
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A adaptação e reconfiguração das experiências de consumo integram a lógica 

hipermoderna porque esta se mostra especialmente em sintonia com a espiral de 

diversificação inerente aos arredores e fronteiras compartilhadas em que o social, a cultura e o 

consumo se confundem.  

Para a hipermodernidade, estas fronteiras são influenciadas pela articulação simbólico/

criativa de seus sujeitos consumidores e estes funcionam como vetores de contaminação e 

instâncias de expressão simbólica, já que comunicação e as hipertecnologias seriam alguns 

dos seus elementos de vinculação e aproximação hiperindividuais desencantados pela 

experimentação (LIPOVETSKY, 2009, p. 204). 

Excrescência e onipresença: o sujeito consumidor hipermoderno 

Podemos considerar o sujeito das comunidades scan - assim como o de outras formas 

hipertecnológicas recentes - como que submetido à perspectiva hipermoderna sugerida por 

Lipovetsky: o mesmo indivíduo que empresta seus esforços e contribui para a manutenção de 

uma rede de reconfigurações que caracterizam seu lugar expressivo, reconhece o ambiente de 

adaptações e renovações (CASTELLS, 1999, p. 566) e, mais ainda, percebe que o que faz de 

seus saberes, aparatos e suas práticas hiperconsumistas/hiperindividualizadas culmina na 

transformação/ampliação/manutenção de um lugar de reconhecimento. 

Se o hiperconsumidor segundo a percepção hipermoderna é aquele que, por um lado, frente 

as estruturas sociais remodeladas pela inovação e pela excrescência de opções consumo/

participação, se reconhece pelo que consome/faz, por outro, este se afirma através dos novos 

atributos de implicação inerentes a tais espaços ampliados e reconfigurados - os quais, ao 

mesmo tempo, o compreendem como componente destes lugares de afirmação em contínua 

transformação. 

Tal sujeito hiperconsumidor é, assim, aquele do novo relacionamento que ora se estabelece 

entre indivíduos, seus ambientes de interação simbólico-cultural e seus novos e 

compartilhados referenciais de socialidade - elementos estes inerentes à hipermodernidade, 

porque referenciam as “novas maneiras de consumir, os novos modos de organização das 

atividades econômicas, as novas formas de produzir, de vender e de comunicar e distribuir”, 

enquanto atributos de reconhecimento e afirmação individuais (LIPOVETSKY, 2008, p. 76). 

Este hiperconsumidor sugerido por Lipovetsky quer se apropriar das componentes 

expressivas que giram em torno de si e que assediam sua identidade simbólico-narcisista e 
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para tanto recorre, dentre outras estratégias, ao reassimilar do que emerge das indústrias da 

cultura e da comunicação resignificadas por seu entorno expressivo compartilhado (SODRÉ, 

2002, p. 27). 

O scan enquanto prática hipermoderna se assemelhará aos demais compostos midiático-

colaborativos porque trabalha não apenas com a adaptação e expansão de seu lugar interativo 

e cultural, mas por criar com tal processo um lugar identificado dinâmicas, competências 

hipertecnológicas, protocolos e convenções (JENKINS, 1992, p. 50) que dialogam com os 

novos modos de afirmação. 

Lidar com o sujeito dos scans a partir da perspectiva de uma hipermodernidade, como 

aquela proposta por Lipovetsky, nos parece adequada para dar conta de parte de nossa análise 

sobre tais lugares de colaboração construídos em torno dos scans porque sugere que é no 

reconhecimento de fragmentação colaborativa da experiência de participação que o envolve - 

em um tal lógica de reprodução, assimilação, renovação e diversificação submetidas à mesma 

espiral de sedução e obsolescência constantes (LIPOVETSKY, 2009, p. 184) inerente a outros 

compostos/artefatos - que tal sujeito se vê caracterizado a partir e através de um entorno 

hipertecnológico comum. 

A subcultura scan detém valores intrínsecos a quaisquer outras práticas midiático-

colaborativas porque requer não apenas a reunião de saberes afeitos ao lugar 

hipertecnológico, mas, ainda, à noção de que se é parte de um domínio hipercultural em 

transformação ainda mais amplo. Em uma comunidade scan, cada usuário toma para si parte 

de algum processo - mesmo que este seja a apreensão de algo resignificado e sua discussão 

com outros usuários. A noção de pertencer estará ligada às menores componentes ligadas à 

atuação em comunidade... 

Hiperconsumidores e seus hiperatributos 

Sugerimos ao longo deste capítulo que hiperatributos atravessam os usos e possibilidades 

interativo-comunicacionais das hipertecnologias e que estes expressam algo da relação 

hipermoderna que usuários/consumidores mantém com os artefatos culturais e o entorno 

expandido que enredam. Dissemos diferentes instâncias de culturais e comunicacionais de 

experimentação ampliadas tecnologicamente - dentre estes, as comunidades de assimilação/

adaptação de artefatos culturais e suas interfaces ampliadas à condição de espaços de 

afirmação individual - exprimiriam a urgência por pertencimento de seus interlocutores. 



!61

Os scans implicam esta participação como condição porque, como outras formas de 

colaboração em rede - que adaptam diferentes instâncias das indústrias da cultura - lidam com 

os fragmentos de formas culturais em circulação e adotadas por seus atores e entusiastas, mas 

mesma medida em que, ao mesmo tempo, enredam o fortalecer das idéias de comunidade e 

identidade enquanto signos de afirmação individual (LIPOVETSKY, 2009, p. 186). 

O scan representa tanto um artefato quanto o entorno social: um espaço hipermoderno/

hipertecnológico de latência interativo-colaborativa em torno do qual se negociam não apenas 

tais artefatos expandidos mas, também, as práticas que o atravessam e que são assinaladas/

alçadas como espécie de condição-atributo de afirmação/reconhecimento em comunidade e de 

uma experiência individual que se encerra na construção e disseminação de tal entorno. 

A sua maneira, temos, mais que um artefato midiático-colaborativo, uma forma midiática, 

cultural e social que dialoga não apenas com os aspectos “tangíveis”  da relação com tal 

artefato, mas, com a experimentação que lidará ainda com a reminiscência de uma 

experiência de consumo originalmente estabelecida e com as demandas da nova condição 

estabelecida para tal componente.  

O que se forma em torno dos scans é, mais que um ambiente de interação compartilhada 

onde os usos das interfaces são sobretudo expressos como resultado das negociações 

simbólico-culturais em torno de tal artefato, algo regido, sobretudo, pelo timing de seus 

agentes que conflui na direção de uma experimentação cultural/comunicacional em torno da 

qual se afirmam não só uma apropriação expressivo-cultural dos processos sociais de 

expressão (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 292), mas, ainda, uma individualidade a partir da 

intervenção simbólico-colaborativa de seus usuários/consumidores. 

Voltamos assim à perspectiva que pretendemos desde o início deste capítulo quando 

sugerimos o entrechoque entre duas visões acerca do lugar das hipertecnologias: o ponto de 

encontro entre a noção de hiperatributo - como sugerida tanto por Manovich e Benkler 

quando apresentam a modularidade como um dos diferentes elementos de transformação de 

um entorno que mescla tecnologia e diferentes processos simbólico-culturais - e a visão 

hipermoderna acerca dos espaços e sujeitos hiperconsumidores. 

Hipermoderna porque, para satisfazer sua busca por novas experiências que o expressem, o 

sujeito das comunidades scans compreende como conseqüência necessária expor a 

diversificação de si enquanto agente de produção e afirmação de um entorno subcultural - e 



!62

assim se auto-impõe uma perspectiva ad hocrática  (JENKINS, 2008, p. 318) calcada na 18

participação e colaboração ligadas não apenas às práticas e aos usos inerentes ao seu objeto 

expandido/ampliado, mas também do ambiente compartilhado e igualmente expandido que o 

integra a outros (BAYM, 2010, p. 193) 

As formas sociais-interativas recentes, como os scans e sua subcultura, refletem, ainda que 

de um modo relativamente enviesado - por lidarem com à expansão da participação e 

colaboração em ambientes de interação hipertecnológica -, algo deste triunfo hipermoderno, 

uma vez que seus diferentes entusiastas se valem da relativa intangibilidade dos compostos 

culturais expandidos (MANOVICH, 2013, p. 69) e com eles fincam e disseminam suas 

práticas para outros igualmente interessados em tal entorno.  

Este mesmo reflexo estará de certa forma também implicado na individualidade 

resignificada pelos usos de tais compostos e através dos diferentes saberes apreendidos por 

aqueles que, como usuários ou colaboradores desta subcultura representada pelos scans, 

assinalam as afiliações táticas de seus atores e o que investem, emocional e intelectualmente, 

quando do convívio mútuo através de formas comunitárias comuns (JENKINS, 2008, p. 55) 

de experimentação deste entorno expandido.  

Sodré, ainda que sua abordagem se distancie da perspectiva por nós proposta, parece dizer 

algo deste hiperconsumidor - e da sua natureza hipermoderna - quando sugere que os sujeitos 

da contemporaneidade encontram-se ora investidos por uma imagem construída e 

compartilhada: uma imagem pautada pelos novos signos identitários do consumo, que por 

revestí-lo com algo de tecnosemiótico, contribui a experiência de participação e consumo  de 

um artefato deste gênero se converta em uma realidade individualizada tornando-se em um só 

tempo “imagem e meio” (SODRÉ, 2002, p. 37). 

Os scans e as formas midiático-colaborativas recentes expressam uma socialidade que 

compreende como urgente a flexibilidade dos vínculos e de elementos caros a esta 

socialidade, como a integração, de pertencimento e uma composição colaborativa que se 

estabiliza nos usos do lugar tecnologicamente engendrado e compartilhado de um 

individualismo por vezes enviesado (CASTELLS, 2003, p. 109). 

 Em seu livro Cultura da Convergência, Henry Jenkins (2008) faz referência à idéia de adhocracia ao explicitar as 18

organizações caracterizadas pela ausência de hierarquia onde cada pessoa colabora para lidar com as demandas criadas ao 
redor destas organizações: uma cultura de saberes que “transforma conhecimento em ação” que floresce em ambientes onde 
os usos das hipertecnologias são expandidos e apropriados por indivíduos afeitos a elas (JENKINS, 2008, p. 325).
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Voltemos por alguns instantes - e buscando a conclusão deste capítulo - às comunidades 

scan e seu ofício: quando usuários em comunidade deste gênero se reúnem em torno de um 

projeto comum, mais que a manifestação individual de cada um deles e de seu domínio, esta 

reunião procura termina por levar a um aprofundamento coletivo no objeto que se procura 

desenvolver.  

No caso específico das comunidades scan, seu artefato e as maneiras como tal é 

engendrado, consumido e disseminado, o que temos é um objeto alçado à condição de 

subscrição: este algo adaptado e expandido que toma a forma cultural ampliada o é porque, ao 

mesmo tempo que combina as particularidades fundamentais de seu meio original com novos 

métodos e maneiras de representá-lo em uma outra esfera (MANOVICH, 2013, p. 74), 

garante aos seus entusiastas o ambiente onde a identidade destes estará mesclada não só com 

tal artefato, mas com o que dele se faz. 

Um indivíduo envolvido pelos scans é um agente de uma cultura calcada na transformação 

e em uma relação de mediação que dialoga fundamentalmente com as formas emergentes de 

produzir e consumir que impregnam as relações com as hipertecnologias (LÖWGREN & 

REIMER, 2013, p. 40).  

Porém, este é um indivíduo hipermoderno porque, familiarizado com a lógica delas, 

favorecido com isso, compartilha de uma experiência midiático-colaborativa capaz de anular 

as diferenças entre os deste domínio e, com isso, dá vazão a uma espécie de pertencimento 

negociado através do partilhar de um espaço de simultaneidade cultural e midiática 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 22). 

Se o universo das escolhas individuais estabelece algo do espaço público expandido das 

interfaces e seus usos, onde variadas dimensões estéticas e de entretenimento da 

hipermodernidade se fazem manifestas, podemos afirmar que o interagir com as formas 

midiático-colaborativas também engendra e representa um meio para a participação, de 

afirmação individual e de um pertencer negociado - como demonstrarão os dados que 

recolhemos junto às scan e como eles apontam para o reconhecimento por seus usuários deste 

como seu lugar de expressão hipertecnologicamente ampliado. 

Assim, podemos dizer que o scan representa um espaço comum e compartilhado do 

hiperconsumidor: um indivíduo que recombina seus objetos e os espaços compartilhados ao 

redor destes. Sujeito cultural e socialmente integrado que tem nos códigos apropriados das 
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diferentes instâncias de interação/reconfiguração cultural-comunicacionais seu ponto de 

transformação e é neles afirma seu desejo por reconhecimento e por vinculação. 

O hiperconsumidor dos scans - além de outros e não tão diferentes artefatos midiático-

colaborativos recentes -, conforme buscamos definir até aqui, está na contramão da percepção 

que enreda seu experimentar colaborativo como produto de uma lógica superficial: o sujeito 

do hiperconsumo reconhece o que está em disputa quando interpela os ambientes onde cultura 

e comunicação são transformados.  

Espaços estes, por sua vez, recorrentes em sua busca por reconhecimento; em sua busca 

uma afirmação de si através destas instâncias de interação: uma legitimidade através da 

apropriação do campo de experimentação e de práticas hiperculturais funcionais   de quem 

reconhece que o que tem à disposição pode - e deve - ser adaptado (LIPOVETSKY, 2009, p. 

204). 

Os usos e a afirmação do lugar hipermoderno 

Perceber, apreender, consumir, adaptar, distribuir... No fim, estes verbos são ações que 

refletem, em um entorno hipertecnológico compartilhado como aquele dos scans, a 

necessidade recorrente do sujeito hipermoderno não só por experimentação, mas por uma 

afiliação negociada através dos artefatos com os quais se relaciona; pelo reconhecimento 

destas práticas como elementos hiperindividuais e, porque não, definidores de um pertencer 

ligado aos espaços expandidos nos quais convive.  

Tem sido através das práticas concebidas, desenvolvidas, disseminadas e manifestas nas 

diferentes instâncias hipertecnológicas de interação que o hiperconsumidor expressa sua sede 

por  reconfigurar e reativar as mais diferentes instâncias culturais-interativas: com os scans e 

sua subcultura, temos apenas uma amostra desta dinâmica. 

Uma dinâmica que, por vezes, se considerado o contexto de uma hipermodernidade 

expressa através do entorno interativo-comunicacional compartilhado dos scans e de outras 

instâncias midiático-colaborativas, evidencia a reformatação/reconfiguração das lógicas de 

produção, distribuição e recepção ora mediadas por artefatos e ambientes mais e mais 

investidos com o atributo da individualidade (MANOVICH, 2011). 

O sujeito hipermoderno busca através de tais práticas - e da interação com os ambientes 

onde elas são engendradas e se desenvolvem - a manutenção de traços de empatia, auto-

reconhecimento, reciprocidade e compartilhamento. Os artefatos midiático-colaborativos 
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recentes compartilham tais atributos porque servem sobretudo de estímulo ao fortalecimento 

dos vínculos da individualidade enquanto valor compartilhado: evocam relações de percepção 

únicas (MCLUHAN, 2009, p. 41), já que compartilham do ambiente de adaptação em torno 

do qual o hiperconsumidor estabelece seus vínculos e os modos como percebem o lugar 

mediado pelas hipertecnologias. 

Talvez isto explique algo do porquê que alguns destes ambientes colaborativos de interação 

- como comunidades scan e outros ambientes interativos - são regidos pelos signos da 

obsolescência e da renovação permanentes. Pertencer a alguma das esferas de interação 

constituídas por tais artefatos implica compartilhar seus códigos, suas particularidades, e, ao 

mesmo tempo, exige percebê-los como identificadores de um lugar de convívio também 

hipermediado. Quando estes sentidos se exacerbam/disseminam, a necessidade por uma nova 

vinculação ainda mais particularizada se manifesta. 

Seja por seu trânsito entre fóruns, comunidades ou outras interfaces sociais calcadas no 

ecossistema hipertecnológico-cultural, a busca por reciprocidade e auto-reconhecimento do 

sujeito da hipermodernidade é dispersa, modularizada e afeita às diversas possibilidades de 

vinculação, já que procura dar conta das expressões-chaves caras a estes ambientes. 

Assim, frente à profusão de alternativas de implicação e à urgência por pertencimento que 

o caracteriza enquanto transita por este ecossistema hipertecnológico-cultural, temos um 

sujeito que reafirma sua hiperindividualidade ao mesmo tempo em que flerta com as 

demandas de um entorno de socialidades profusas e cada vez mais vinculado às 

particularidades de articulação de sua manifesta identidade hiperconsumista. 

O hiperindivíduo aqui pretendido, como uma representação daqueles que se imiscuem dos 

scans e de seu ecossistema hipertecnológico-cultural expandido, seria a representação de um 

sujeito imerso em sua individualidade e, ao mesmo tempo, em suspensão quanto às pressões 

simbólicas que o envolvem; alguém que reconhece emergência dos compostos/espaços de 

afirmação mediados o tempo latente em constante transformação das hipertecnologias e que 

sabe que os atributos que empresta/compartilha com tal ecossistema detém as chaves para a 

manutenção de seus vínculos e para a construção do roteiro para seus movimentos. 

O modelo de relação que interconecta este sujeito deriva do que estas instâncias de 

interação - neste contexto, as mídias sociais e seus atributos hipertecnológicos - promovem 

não apenas quanto à interação que o relaciona em um contexto de colaboração/comunidade, 
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mas pelos vínculos hiperindividuais de afirmação e pertencimento que estabelece entre os 

demais interagentes deste mesmo ecossistema, revolvendo uma cadeia de contatos 

constantemente compartilhada e reconfigurando seus atributos de individualização, 

preparando sua passagem através da multimodalidade e da transterritorialidade que 

caracteriza tal entorno. 

Interpretar o que os artefatos midiático-colaborativos, suas diferentes manifestações, seus 

atores e canais de expressão sugerem tendo por premissa a perspectiva hipermoderna e 

reconhecer seus hiperatributos modularizados, variáveis e expressivos inerentes aos usos e 

aplicações das hipertecnologias implica percebê-los também como formas simbólicas de 

apreensão colaborativa onde são transformados os “processos sociais de produção, circulação 

e consumo da significação” (CANCLINI, 2007, p. 41); implica reconhecê-las como parte de 

uma busca de um consenso possível entre os usos que fazemos dos lugares expressivos 

cultural, comunicacional e hipertecnologicamente compartilhados e a vida em comum 

(MCLUHAN, 2001, p. 128). 



!67

PARTE 2 - SCANS: VALORES E PERTENCIMENTO  

4. HQS, REDES SOCIAIS E VALORES-PERTENÇA 

Foi em meados de setembro de 2012 que o fórum online SoQuadrinhos , um dos mais 19

atuantes na divulgação e difusão dos scans e sua subcultura no Brasil, foi tirado do ar. 

Naquele mês o grupo denominado Ashtrad Hackers deixara estampada uma mensagem na 

página principal do fórum: nela afirmava que ter “detonado” o sistema de banco de dados que 

alimentava o fórum e, com isso, deixara seus usuários e colaboradores sem seus scans e sem 

um de seus principais pontos de encontro. 

Além desta, o grupo deixara ainda uma outra mensagem onde sentenciava: “conteúdo 

pirata...FORRRRAAAA!!!”(sic). Era uma espécie de lembrete contra as ações daqueles 

usuários que se reuniam em torno do SoQuadrinhos - que, sim, lidam com algo que pode ser 

considerado como ilegal: a tradução/adaptação não-autorizada de revistas de Histórias em 

Quadrinhos para o formato digital. 

Assim, ao longo daquele mês, enquanto colaboradores mais integrados àquele entorno 

colaborativo buscavam alternativas para recuperar os dados perdidos e reativar o fórum, 

procuravam também atualizar seus usuários e demais simpatizantes sobre o que acontecera e 

ajudá-los de certa maneira a compreender o porquê da ação que tirara o fórum do ar. Para 

muitos dos colaboradores, a ação de um grupo desconhecido de indivíduos resultava de um 

aparente novo momento na dinâmica rotineira existente contra grupos e comunidades 

dedicadas aos scans. 

Para os colaboradores mais intimamente ligados à comunidade, a ação do Ashtrad Hackers 

fora danosa, sim, mas servira para que outros usuários pudessem perceber que as práticas 

desenvolvidas a partir daquela instância hipertecnológico-cultural - que se apropriara da 

expressão de uma indústria da cultura, adaptando, expandindo e disseminando-a revestida 

com o signo da preservação de sua forma cultural - não eram algo unânime ou percebida com 

os mesmos bons olhos dos envolvidos por aquele domínio ampliado de fãs de HQs.  

O episódio experimentado pelo fórum SoQuadrinhos foi um dos vários que abateram 

espaços semelhantes dedicados aos scans naquele mesmo período. Assim como o 

SoQuadrinhos, tanto o fórum Baú da Marvel  - dedicado especificamente à digitalização e 20

 http://www.soquadrinhos.com/19

 http://www.baudamarvel.com/ 20
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preservação de HQs da editora norte-americana publicadas no Brasil -, quanto outros blogs e 

grupos dedicados aos scans também registraram ações que de certa maneira buscavam inibir a 

atuação destes (SOQUADRINHOS, 2012). 

Dias depois de ser retirada do ar, a comunidade SoQuadrinhos retomaria suas atividades 

juntamente com outras comunidades e blogs. Porém, o fórum pautaria este retorno com a 

adoção de uma nova perspectiva: uma política semelhante àquela adotada por outros grupos 

igualmente dedicados à adaptação de conteúdos midiático-colaborativos, estimulando mais de 

seus usuários, mas, em igual dimensão, buscando, sobretudo, um maior compromisso dos 

seus tanto com o produto daquela expressão subcultural-colaborativa quanto com a 

manutenção daquele entorno compartilhado. 

Para os mantenedores do fórum, a resposta era evidente: esta participação deveria se dar 

não só através do apoio ou do reconhecimento das ações da comunidade, mas também do 

fomento desta atuação através de doações e outras ações que pudessem ser revertidas para a 
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construção de uma estrutura de sustentação hipertecnológica voltada à comunidade e que 

garantisse a manutenção daquele espaço de interação comunitários e colaborativo. 

O modelo adotado pela comunidade se assemelharia àquele praticado pelo site 

Legendas.TV - dedicado à legendagem colaborativa de conteúdo audiovisual e que reúne 

usuários e grupos dedicados a esta prática: seus usuários contribuiriam, dentro de suas 

possibilidades, ocasional e financeiramente para a manutenção do fórum. Desse modo, para 

os usuários da SoQuadrinhos, mais que apenas adaptar, produzir e difundir conteúdos que 

abasteceriam aquele entorno de fãs, a comunidade procuraria ainda a manutenção daquele 

domínio de implicação através de uma participação mais consistente dos seus… 

Tanto quanto o site Legendas.TV, a prática de preservação/reprodução de HQs é um 

processo que busca adaptar uma expressão midiática envolvida em um contexto de consumo e 

de uso (neste contexto, um diálogo entre o desejo e a técnica para tanto) mergulhando-a na 

curadoria coletiva praticada por seus entusiastas que esperam por consumir esta mesma 

expressão submetida a um novo contexto tecnológico. 

No caso do Legendas.TV, produtos audiovisuais retirados de seus suportes originais - as 

telas de cinema e da TV - e sua expansão para outras telas (dos computadores pessoais e 

dispositivos móveis). A SoQuadrinhos buscou fazer, para as HQs que distribuira até então, o 

mesmo que seus colegas: procurou expandir através de seu hub o alcance de um modo 

colaborativo de distribuir sua intervenção em um produto analógico quando de sua adaptação 

digital. 

A partir daquele episódio, a comunidade, mais que ser apenas uma instância de integração 

em torno de um credo midiático-colaborativo, também procurara reforçar, a partir 

participação de seus usuários, a lógica interativa daquele espaço de pertencimento, de 

afirmação e de reconhecimento que envolviam assim uma subcultura que demandava a 

percepção de pertencimento/envolvimento que seus usuários depositavam naquela esfera 

interativo-colaborativa. 

Assim, mesmo que a mobilização em torno de uma expressão cultural e midiática 

reconfigurada colaborativamente não seja nenhuma novidade - muito menos o potencial 

inerente às hipertecnologias de expandir os limites desta expressão -, o que ora se oferece 

como relevante é a idéia de que a participação individual estava, ali, visivelmente ancorada na 

percepção e afirmação de um sentido compartilhado de envolvimento. 
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De pertencimento, como procuraremos sugerir. Este, por sua vez, estaria ligado ao desejo 

de sujeitos, usuários e/ou (re)produtores, - produsuários ou prosumidores, enfim -, por renovar 

o sentido experimentado de pertencer - e que tem se mostrado algo crucial ao discutirmos a 

colaboração em rede e a expansão interativo-comunicacional - evidenciado em suas práticas e 

expressões através da comunidade e, mais, dos produtos reconfigurados/adaptados por seus 

usuários. 

4.1. PERTENCIMENTO HIPERINDIVIDUAL? 

O que se dera com a comunidade SoQuadrinhos e que, ao mesmo tempo, foi empregado 

para intensificar a proximidade dos seus colaboradores? Como se desenvolvera estes fazer 

colaborativo e a afirmação do lugar destes frente ao seu entorno hipertecnológico de interação 

- espaço onde a noção de comunidade e de participação surgem como componentes de uma 

certa expressividade hiperindividual (RAINIE, WELLMAN, 2012)? 

A resposta? A percepção de que a colaboração e o envolvimento com artefatos como os 

scans são atributos possíveis de afirmação e pertencimento daqueles envolvidos por seu 

entorno: atributos estes que se expressariam nos elementos compartilhados e “negociados” 

entre os usuários da comunidade tendo um artefato mídiatico-colaborativo adaptado e 

expandido por suas apropriações e usos como motor e processo - e, consequentemente, do que 

termina produzido/resignificado através das esferas cultural, comunicacional e interativa que 

seus entusiastas ora compartilham através de um mesmo ecossistema comunicacional e 

cultural. 

Estes expressariam, ainda, algo fundamental: a busca hiperindividual de seus usuários/

colaboradores em algo que se traduziria no envolvimento, no “tomar parte” inerente às 

experiências que se desenvolvem quando vinculados aos ambientes midiático-colaborativos - 

seu engajamento, suas apropriações e resiginificações promovidas juntamente com outros. 

Para Vilches, a negociação é um dos motores centrais das “economias de narrativas e 

representações” (VILCHES, 2003, p. 158) da afirmação individual que se desenvolve a partir 

e através dos ambientes ancorados em artefatos e ambientes envoltos pelos sabores 

tecnocovergentes: o “tomar parte” a que fizemos referência anteriormente é a componente 

intrínseca da busca de sujeitos por pertencimento através de seus objetos ampliados de culto e 

uma chave de leitura possível para que compreendamos que os processos que ora se 
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desenvolvem através das comunidades ampliadas - como aquelas em torno dos scans - têm 

seus usuários/consumidores como agentes de difusão e contágio. 

Hiperindividualidade interativo-participativa 

Mesmo que tenhamos em mente tal chave, entretanto, devemos considerar que a noção de 

participação, contemporaneamente, implica uma busca, um anseio: um desejo, sobretudo, do 

sujeito das hipertecnologias e das formas/ambientes por elas ampliadas por construir/articular 

em torno de si a miríade de interações com as quais flerta e onde tal indivíduo que busca por 

pertença se perceba um ator e, ainda, a expressão de um instante simbólico-cultural onde 

estará implicado (RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 55) por suas práticas e saberes dispostos 

diante de seus caros artefatos.. 

É com tal perspectiva que consideramos significativo o conceito de individualidade em 

rede proposto pelos pesquisadores Lee Rainie e Barry Wellmann: esta é o motor que 

impulsiona o diálogo estabelecido entre o sujeito que buscamos e seus modos aparentes de 

incorporar a urgência e lógica inerentes aos diferentes artefatos midiáticos-colaborativos com 

os quais lida - e os dispositivos incorpora para interagir em tal ecossistema compartilhado… 

“Ao incorporar os diferentes dispositivos em suas vidas, as pessoas também 
transformaram os modos como interagem com os outros. Estas se tornaram 
mais e mais interligadas, mais até que envolvidos em grupos. Em um mundo 
de indivíduos em rede, é o sujeito que se torna o foco: não a família, não o 
trabalho, vizinhança ou grupo social” (RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 6). 

Se o sujeito hipermoderno/hipermediado envolvido pelos scans e participe de seu entorno 

midiático-colaborativo é alguém afeito e em sintonia com seu artefato/ambiente 

hipertecnologicamente adaptado esta tal perspectiva nos sugere que este se investe dos valores 

compartilhados através de tal artefato - como as afiliações que estimula/cultua - para 

estabelecer seu norte de interação-participativa e, com isso, demarca seu lugar através de tal 

espaço de expressão/afirmação através do qual procura renovar a manifestação de seu fazer/

pertencer. 

Como observa Jenkins ao analisar as transformações em uma cultura que adotara a 

participação como elemento de desenvolvimento dos saberes em torno das hipertecnologias, 

pertencer se sobressai como um dos aspectos de um mundo no qual o sujeito se movera de 

uma perspectiva de produção e consumo restritos para algo mais amplo - e, em decorrência de 

tal expansão, se ampliara também o rol de sujeitos que passaram a requerer para si um papel 
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mais ativo dentro dos diferentes planos culturais inerentes à contemporaneidade (JENKINS, 

2009, p. 12). 

Sim, Pertencimento hiperindividual... 

Quando afirmam que as novas formas expressivas em rede ascenderam e passaram a 

expressar o desejo latente por individuação dos sujeitos frente a um sistema operacional 

compartilhado chamado Internet, Barry Wellman e Lee Rainie apontam para o papel essencial 

que este ecossistema hipertecnológico-cultural evidencia: o ato de produzir, de reproduzir, de 

assimilar e reprocessar produtos e saberes através deste sistema sugerido por ambos oferece 

pertencimento e, como uma das consequência desta oferta, estimula um intercâmbio de 

valores que, impregnados por este mesmo pertencer, expressam impressões compartilhadas e 

a re/construção simbólico-interativa dos laços de afirmação hiperindividuais (RAINIE; 

WELLMAN, 2012, p. 15). 

Uma comunidade interativa como a SoQuadrinhos, por exemplo, demonstra que seus 

usuários buscam, bem mais que tão somente a interação com um artefato cultural 
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resignificado/adaptado colaborativamente, a pertença que este emula como elemento de 

diferenciação e de reconhecimento (BOURDIEU, 1984, p. 170); uma pertença que se traduz 

no que produzem/reproduzem em tal ambiente e que é, ao mesmo tempo, expressão de uma 

transição e de uma lógica inerente à idéia compartilhada de um pertencer hiperindividual. 

Usuários compartilham não apenas produtos, artefatos, mas os valores gestados e comuns 

que os atravessam e, nestes, traduzem através deles o reflexo das ações compartilhadas entre 

iguais e que importam para todos aqueles em comunidade em torno de uma forma cultural 

ampliada: em um fórum como o SoQuadrinhos, por exemplo,  os que interagem com aquela 

esfera de experimentação e participação - ou seus diferentes grupos - relacionam-se não só 

com o domínio ou à forma lá cultuada, mas, ainda, com as componentes implícitas àquele 

artefato conciliado e ampliado hipertecnologicamente - em especial, quando os seus 

interlocutores se posicionam como parte de uma subcultura que estimula um diálogo e 

reconhecimento entre os seus dos diferentes momentos produtivo-colaborativos que a 

envolvem (SCANS, 2013).  

Esta é parte da lógica que atravessa as hipertecnologias e seus usos contemporâneos - e que 

Rainie e Wellman atrelam a uma busca por manutenção de uma individualidade. Mas quais 

seriam tais valores? Estes atributos serão aqui sugeridos como valores-pertença porque estes 

são, sobretudo, caros aos sujeitos que, entrelaçados às diferentes esferas de interação, seus 

artefatos e mediações hipertecnológicas terminam por evidenciar muito do que lhes falta 

(MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 257). 

É nos valores compartilhados em um ambiente de convívio mediado pelo que fazem de 

seus artefatos, que usuários/indivíduos terminam por assimilar e reconhecer algo comum a tal 

processo: o estabelecer de uma ambiência subcultural e hipertecnológica compartilhada 

inerente ao lugar dos que ocupam, quando recorrem às engenhosidades concebidas através de 

suas escolhas táticas (DE CERTEAU, 1994, p. 45), entrelaçando-se na adaptação, na 

(re)produção e renovação do que terminam por negociar/trocar (BAUDRILLARD, 2009, p. 

87) de modo enviesado e, por vezes, imprevisto.  

Estes valores estarão evidenciados, ainda e especialmente, quando da relação destes 

mesmos sujeitos e o produto simbólico-comunicacional e interativo dos seus laços mais e 

mais abundantes decorrentes da trama hipertecnológica que compartilham (RAINIE; 

WELLMAN, 2012, p. 9) e onde equilibram: algo que o fazem expandindo seus modos e 
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formas de experimentar; lidando e adaptando o que assimilam/cultuam cultural e 

simbolicamente; e descobrindo/disseminando as novas formas de manipulá-lo. Os scans e seu 

entorno integram e refletem uma outra ordem (BAUDRILLARD, 2009, p. 15) na qual o 

“consumir” estará atrelado à possibilidade de apropriação do que se deseja consumir e, com o 

que se consome, transpor seus limites e possibilidades. 

4.2. VALORES-PERTENÇA 

Pertencer é algo caro àqueles que, procurando mais que integração em uma comunidade de 

interação ou a experimentação através de quaisquer dos espaços ampliados de conversação, 

procuram lidar com as dinâmicas simbólico-interativas cambiáveis das redes e dos artefatos 

hipertecnológico: este pertencer resulta, sobretudo, da busca recorrente destes sujeitos por 

uma implicação igualmente expandida e inerente aos produtos e sistemas com os quais 

interagem, convivem, se reconhecem e percebem-se por eles interrogados. 

Estar implicado pelos artefatos e artifícios tecnológicos e culturais reflete certos valores: 

contemporaneamente o indivíduo, interpelado por uma lógica interativo-comunicacional 

compartilhada dentro dos diferentes ambientes de convívio hipertecnologicamente ampliados 

que combinam pertencimento e afirmação como delimitadores do lugar deste sujeito frente ao 

outro, se vale do intercâmbio de impressões compartilhadas através destes ambientes - que se 

transformam em meta-valores - para, assim, demarcar seu universo experimentação e de 

convívio produtivo-simbólico - espécie de resultado ativo, processo coletivo, de produção/

reprodução de códigos comuns (BAUDRILLARD, 2009, p. 95) e determinante para suas 

trocas táticas. 

Um valor-pertença seria a representação do que emerge de tais trocas táticas: um radical 

volátil, moldável, construído/reproduzido por consumidores/usuários dos grupos/

aglomerações interativas e compartilhado através de espaços de convívio onde seus signos de 

afirmação hiperindividual convergirão na busca por uma esfera relacional comum necessária 

ao processamento de tais intercâmbios - e que se faz ancorar nos gostos, nas diferentes 

experiências e na relação estabelecida entre práticas e ambiências (BOURDIEU, 1984, p. 

101) em rede. 

A reunião de tais valores termina por construir uma trama de sentidos de fazer comuns 

entre os que compartilham seus laços de afirmação/reconhecimento em um entrelaçar de 

percepções que expressariam a gama de significações que procuram difundir: que procuram 
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compartilhar, imprimir e, assim, dar sentido a esta urgência por expressar frente ao outro 

(BAUDRILLARD, 2009, p. 69-70). 

Operamos contemporaneamente redes diferentes de maneiras diferentes. Todas, como 

sugerem Rainie e Wellman, proporcionam abrigos, refúgios, lugares onde, na condição de 

usuários, nos colocamos em conforto. Em ambos, entretanto, como sugerem os dois, é um 

certo sentido de pertencer que fornecerá o ambiente de conforto para lidar com o cotidiano 

(RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 28). 

Kietzmann, quando apresenta um conjunto de blocos funcionais como chave para a 

compreensão de como se comportam os usuários de diferentes mídias sociais e nos convida a 

considerá-los quando da análise de tais ambientes e as componentes individuais neles 

negociadas, sugere que estes se comportam obedecendo uma lógica: os elementos identitários 

buscado pelos sujeitos que interagem com estas comunidades são como que fragmentos 

associados à experiência oferecida pelos diferentes canais interativo-comunicacionais com os 

quais se confrontam (KIETZMANN, 2011). 
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O estudo de Kietzmann - que objetiva, em verdade, um modo prático à análise das 

audiências das serviços de redes sociais, suas diferentes plataformas e, mais, como estas se 

articulam com seus suportes sócio-midiáticos (KIETZMANN, 2011) - parte da identidade, 

como eixo central, e, partindo dela, dialoga com outras componentes relacionadas a esta 

mesma identidade extrapolada e ampliada através de diferentes ambientes. O indivíduo, 

segundo Kietzmann, fundamenta suas estratégias partindo da identidade e do que pretende 

dela fazer e revelar (KIETZMANN, 2011).  

Entretanto, dentre outros aspectos, percebemos que em uma comunidade scan - como a 

SoQuadrinhos, por exemplo -, a identidade é componente com seu valor minimizado em 

relação a outras como grupos ou reputação: importará mais a identidade de colaboração e de  

grupo - estas concebidas a partir da reputação, dos saberes compartilhados, da presença dos 

seus e das conversações geradas através dos espaços ancorados em torno de um artefato.    

Grupos dedicados aos scans, por exemplo, como Renegados, Os Impossíveis ou Aquiles 

Grego, por exemplo, detêm uma identidade construída através da reputação daqueles 

envolvidos com os processos de produção e distribuição de scans. Há, no entanto, usuários de 

comunidades e grupos scans que adquirem notoriedade entre outros pela reputação que 

adquirem com a qualidade do que fazem ou em decorrência da colaboração em projetos - 

caso, por exemplo, do blog Aquiles Grego e do projeto Era Marvel que procura preencher 

digital e colaborativamente a lacuna da cronologia da editora Marvel Comics no Brasil. 

Rheingold sugere que, em comunidades interativo-comunicacionais, a participação emerge 

como elemento distintivo - um valor, sobretudo - porque sua manifestação atribui sentido e 

lugar ao indivíduo integrado à comunidade (RHEINGOLD, 2012, p. 122). O próprio Rheigold 

afirmara que comunidades virtuais detêm suas próprias moedas de troca e o conhecimento 

individual é uma delas (RHEINGOLD, 1996, p. 80). 

Se o sujeito de uma comunidade de interação negocia algo, esta é sua individualidade em 

busca de pertencimento - componente inerente à interação comunitária, já que, como 

sugerimos, pertencer é uma condição buscada: este sujeito parece compreender que este 

mesmo pertencer estará de algum modo impregnado pelos efeitos de seus usos e do que está 

disponível ou ao seu alcance em tais ambientes. 

Nas comunidades dedicadas à subcultura scan, identidade e participação são componentes 

aparentemente intrínsecas à noção compartilhada de comunidade: seus colaboradores 
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constroem uma impressão comunitária que considerará suas contribuições e esforços frente à 

comunidade e esta responderá com a confiança dispensada à ação colaborativa individual 

daqueles dispostos a deixar suas marcas e realizações para os demais em grupo (RAINIE; 

WELLMAN, 2012, p. 80). 

Algo evidenciado, especialmente no contexto das comunidades scan, se analisarmos um 

dos levantamentos realizados para esta investigação: entre os meses de janeiro e abril de 

2014, a partir de dados colhidos através de formulário específico aplicado a usuários de 

diferentes comunidades, verificou-se que cerca de 43% deles se identificaram como 

colaboradores regulares e ligados às atividades necessárias à manutenção desta subcultura 

(como tradutores, revisores, diagramadores, designers, etc.). Os outros 57%, se identificaram 

apenas como participantes, mas sem nenhum papel ou atributo especial dentro destas 

comunidades.  

Porém, ainda assim, submetidos às impressões coletivas do que é produzido/difundido, 

participam do que atravessa este domínio expandido, todos encontram-se envolvidos pela 

relação construída através da experiência que compartilham e do que resulta de suas práticas 

(BOURDIEU, 1984, p. 106) hiperindividuais porque lidam com as diferentes dinâmicas dos 

scans que perpassam a noção destes de  comunidade. 

Desse modo, observando um artefato expandido como um scan em suas diferentes matizes 

- e no que aqueles que dele se envolvem para garantir e expandir sua existência e 

disseminação -, a implicação de seus atores em sua lógica midiático-colaborativa emerge 

como um valor em si, porque resulta de uma dupla percepção do papel atribuído aos usuários 

envolvidos por este mesmo artefato: interagir implica, além de afirmação individual em torno 

de uma forma cultural expandida, perceber o envolvimento do outro e igual também imerso 

nesta atmosfera colaborativa e compartilhada. 

4.3. PERTENCIMENTO NEGOCIADO 

A busca por pertencimento é algo comum às diferentes instâncias midiático-colaborativas 

recentes. Com os scan, como exemplo, tal pertencer resulta do apanhado complexo de 

componentes hiperculturais que seus sujeitos negociam, de suas práticas e dos domínios que 

os alimenta.  

Digo domínio porque, tanto quanto o domínio do fã, o lugar hipertecnológico recente é, em 

si, um domínio de experimentação e é nele que se faz expressa os diferentes valores 
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expandidos que promovem a mediação dos planos social, cultural, interativo e emocional que 

se integram às vivências experimentadas por usuários que atravessam tais espaços de 

participação. Pertencer é mediar. 

Recuero, ao analisar o lugar da conversação em rede, parece sugerir de certa forma que 

este mesmo pertencer dialoga em certo ponto com as novas formas possíveis de ser; com as 

manifestações adaptadas pelos diferentes agrupamentos sociais - por seus discursos e suas 

formas de expressá-los -, compartilhando os humores e possibilidades oferecidas pelos 

espaços interativo-conversacionais mediados hipertecnologicamente (RECUERO, 2012, p. 

16-17). 

Podemos sugerir, assim, que é na combinação de componentes intrínsecas à natureza social 

e conversacional interativa que o hiperindivíduo dos scans percebe a flexibilidade inerente ao 

seu trânsito por diferentes instâncias interativo-conversacionais (SHIRKY, 2008, p. 17) - algo 

que se evidencia, por exemplo, nas atribuições hipertecnológicas possíveis àqueles que 

vertem seu domínio de experimentação regido por uma forma cultural analógica para um 

novo plano de experimentação expandido ou naqueles que interpelam uma instância social-

interativa reunindo diferentes componentes simbólico-culturais, recombinando-os e 

ofertando-os através dos ambientes com os quais lida. 

Em comunidade, o sujeito que frui destes espaços/conteúdos constrói/reúne em torno de si 

valores táticos comuns não apenas aos ambientes/artefatos com os quais opera, adaptando-os, 

buscando, sobretudo, a afirmação e o reconhecimento de uma intensificação dos vínculos. 

Estes, por sua vez, proporcionados pelo ambiente de interação hipertecnológico em que 

convive. 

Ele, a partir do conjunto de saberes que detém, da expansão dos usos colaborativos e 

compartilhados que faz de tais atributos, hierarquiza tais valores: através deles, expressa e 

delimita seu lugar hiperindividual e o que este sujeito é ou espera ser (JENKINS; FORD; 

GREEN, 2013, pos. 657) através dos ambientes com os quais mantém contato. 

O espaço destas comunidades se alimenta do mesmo ecossistema hipertecnológico-cultural 

ampliado onde convivem diferentes manifestações hipertecnológico-culturais. Manifestações 

estas que são o resultado volátil de um moldar colaborativo de compostos simbólico-

interativos e de relações complexas alimentadas e estabelecidas por sujeitos que, apesar de 

aparentemente equilibrados no que produzem/ampliam/compartilham, têm que administrar a 
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diversidade e os ecos de um entorno cultural e comunicacional expandido que detém 

multíplos marcos (CASTELLS, 2009, p. 396) em constante transformação. 

Manifestações que são, em si, vislumbres hiperindividuais - como quando ilustramos 

anteriormente a transformação provocada pelo surgimento do CDisplay no cerne dos scans - 

dos que buscam nos artefatos não apenas um modo de experimentar uma forma cultural ou o 

que se faz possível desenvolver em sua periferia, mas sobretudo, uma expressão de si e, nisso, 

a adaptação daquele entorno de implicação/expressão é parte de tal processo por pertença. 

Isso porque pertencer é, contemporaneamente, um signo triádico de afirmação, 

colaboração e distinção hipertecnologicamente disponível e, no cerne das subculturas 

colaborativas envolvidas com os mais diferentes/diversificados arranjos produtivos a 

participação, este cria um senso de expansão dos limites da interação e de um empoderamento 

hipercultural entre os seus (RAINIE, 2010).  

Tomar posse e percorrer os limites culturais de um artefato midiático-colaborativo implica 

pertencer ao ecossistema onde tais movimentos táticos se desenrolam para estabelecer um 

lugar estratégico hipermediado de afirmação e, afirmar, simbólica e colaborativamente frente 

ao espaço compartilhado de interação onde convivem juntamente com outros iguais, é o que 

scanners fazem através desta subcultura. 

4.4. DA IDENTIDADE, AFIRMAÇÃO E AFILIAÇÃO COLABORATIVAS COMO VALORES DE 
PERTENCIMENTO. 

Tarde afirmava, especialmente quando se debruçava sobre o comportamento das multidões 

e das associações individuais que as formavam, que a transformação de grupos em públicos 

exprimiria a necessidade dos indivíduos formadores destes por sociabilidade, por participação 

da vida social ao redor, e que tal condição cobrava uma “corrente contínua de informações e 

excitações comuns” (TARDE, 1992, p. 46). 

Os valores que usuários envolvidos no diferentes processos/espaços interativo-

comunicacionais ora cultivam, ostentam e negociam - e que aqui procuramos considerar como 

reflexos de uma hiperindividualidade constituída frente às hipertecnologias e suas 

manifestações - parecem sugerir que estes se harmonizam em “suas próprias diversidades, por 

suas especialidades reciprocamente úteis (…) em uma comunhão de idéias e 

paixões” (TARDE, 1992, p. 51) compartilhadas e interligadas através dos artefatos e das redes 

que estes concebem. 
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É na observação de tal comunhão, considerando a perspectiva proposta e sugerida por 

Tarde, mas considerada aqui partindo das perspectivas cultural, comunicacional e 

tecnológico-convergente, que poderemos perceber como tais lidam e dialogam com uma certa 

noção de individualidade ampliada - como sugerida por Lipovetsky, Rainie e Wellman - e 

explicitam o que provoca o sujeito das formas midiático-colaborativas expandidas e seus 

espaços ampliados/adaptados que levam estes a lidar com seu “eu-interativo” em alguma 

espécie de composto de si através de seus artefatos. 

Recorrendo a Tarde, percebemos que os sujeitos das comunidades scans, como aqueles que 

lidam com outros artefatos e ambientes ampliados hipertecnologicamente, lidam e se 

expressam da experimentação, de uma noção de “pertencimento cambiável” especialmente 

expressa nos modos como lidam com seus saberes, práticas, ações e experiências 

compartilhadas em torno de seus objetos de culto com os quais, próximos de si, procuram 

ultrapassar as limitações do tempo e do espaço de experimentação individual (LIPOVETSKY; 

JUVIN, 2011, p. 56) estimulando e recuperando com isso uma certa comunhão das relações 

em torno de tais artefatos. 

O sujeito das comunidades scan, que desenvolvera seu artefato recorrendo as práticas e 

saberes disponíveis em seu entorno de experimentação ampliado, deixa expresso valores que 

dispõe não apenas em relação ao artefato cultural - deslocado de sua esfera original e 

adaptado para outra esfera comunicacional-colaborativa - com o qual lida, mas estabelecendo 

com a expansão deste um lugar de convívio e afirmação de si: um onde seu sentido de 

pertencer está atrelado ao que compartilha e envolve através dos ambientes onde negocia; 

onde transforma seu artefato em “moeda de troca” e parte de uma tática complexa através da 

qual os sujeitos das formas midiático-colaborativas ora conciliam seu experimentar, não 

importando se estas expressam valores hiperpúblicos ou hiperprivados (LIPOVETSKY, 2007, 

p.228).  

Há, portanto, uma lógica para tal moeda: ela sugere que este indivíduo afeito aos artefatos 

que adapta, consome e amplia, ao lidar com outras e igualmente ampliadas formas culturais, 

se valerá para a manutenção de seu trânsito de uma apropriação midiático-cultural que resvala 

no hipermidiático e em uma hipermodernidade desregulada, dessincronizada e deslocalizada 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 99). 
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Os scans representam um exemplo desta lógica - percepção, como sugerimos há pouco, 

perceptível em outras esferas ou práticas interativos-comunicacionais e culturais recentes -, 

porque seus usuários estão envolvidos pelos polos de tal artefato (o domínio do fã 

estabelecido em torno de uma mídia analógica e o recurso às formas hipertecnológicas 

recentes para a expansão deste) e pela participação nas dinâmicas produtivo-colaborativas que 

o alimentam: buscam, sobretudo, mais e mais proximidade e afinidade com os diferentes 

processos desenvolvidos. 

Em hubs dedicados à subcultura scan - como os fóruns SoQuadrinhos ou Darkseid Club, 

por exemplo - o fazer colaborativo estabelecido em torno deste artefato é, sobretudo, algo 

segmentado: grupos que atuam em processos específicos de produção/adaptação e usuários 

vinculam sua participação às particularidades e sub-divisões inerentes não apenas à lógica 

produtiva dos scans, mas, também, aos diferentes instantes de experimentação e participação 

em comunidade - especialmente buscando a disseminação deste artefato ampliado e, ainda, a 

manutenção de um domínio anterior a esta ampliação tecnoconvergente.  

Assim, em tais hubs, ao mesmo tempo em que vemos tradutores, diagramadores e 

revisores que atuam colaborativamente de forma compartimentada, seus esforços estarão 

divididos através de diferentes e particulares interesses. É assim que esta subcultura e tantas 

outras que compartilham de algo de sua lógica se articulam: através de um compartimentar de 

ações que procuram expressar não apenas o valor de sua produção, mas o pertencimento que 

seu artefatos proporcionam; um pertencer negociado não apenas por seus sujeitos, mas 

expresso também nos ambientes que compartilham.  

Se o valor-pertença representará o reflexo do desejo hiperindividual e hipermoderno do 

sujeito das redes por projetar-se junto e de modo intrínseco aos compostos comunicacionais 

com os quais interagem, é porque este se converte em tributo de si em busca de satisfazer seu 

desejo intrínseco por envolvimento, por proximidade, por “tomar parte” (LIPOVETSKY; 

SEROY, 2010, p. 99). 

Os hiperindivíduos dos espaços de interação colaborativa, como as comunidades scan, 

articulam em torno de seus modos, usos e expectativas, além de uma interação participante 

dentro de um ambiente eufórico e tentador investido pela “amplitude estratégica da sedução” 

hiperconsumista (LIPOVETSKY, 1986, p. 18), a satisfação de uma carência por alteridade. 
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Usuários negociam seu pertencer através de artefatos e dos ambientes onde estes são 

experimentados e negociados: intercalam em tal experimentar/negociar seus saberes como 

elementos de exposição e individualidade, porque se dispõem à participação e à adaptação do 

que experimentam e dos modos de fazer. 

“A produção social de sentido é mais que uma interpretação individual 
submetida ao escrutínio coletivo; ela representa o diferencial qualititativo 
nos modos como atribuímos sentido a nossa experiência cultural - e, mais, 
que tal sentido representa uma profunda mudança na maneira como os textos 
ao nosso redor são compreendidos” (JENKINS, 2009, p.32) 

Por isso, lidam com uma manutenção de uma certa “expansão de si”: quando adaptam 

objetos, compostos culturais e os espaços onde estes são dispostos, investindo-se por uma 

urgência revisionista hiperindividual - especialmente quando observados o uso que 

consumidores afeitos às formas culturais digitalmente expandidas fazem, por exemplo, da 

reformatação de compostos culturais através das diferentes instâncias interativo-expressivas, 

dos espaços destes compostos e das formas de fazer propostas como resultado destes 

processos. 

Por isso propomos o estabelecimento de uma análise que considere o que definimos como 

valores-pertença e que podem servir para a análise dos sujeitos nos diferentes planos 

interativo-comunicacionais em rede: quando a identidade aparente, afirmação e afiliação 

colaborativas confluem em algo que poderíamos definir como os “Três As” que abarcam o 

pertencer através dos compostos midiático-colaborativos e estes dirão especial respeito à 

busca do sujeito que lida com tais compostos por ambientes onde sua integração esteja em 

sintonia com o que lá termina por desenvolver; por evidenciar os atributos que o credenciam 

àqueles ambientes; e pelo estabelecimento de uma relação fragmentada e modularizada das 

experiências hipertecnológicas que concebe em torno de si. 

Identidade colaborativa e o aparentar hiperindividual 

Em um hub de interação dedicada aos scans, como a brasileira SoQuadrinhos, a noção de 

pertencimento estará de certa forma atrelada à condição hiperindividual: esta, como 

sugerimos momentos atrás, refletirá uma sociabilidade ampliada característica das formas 

comunicacionais e culturais recentes (LIPOVETSKY, 2007, p. 146). O sujeito se afirmará 

como resultado de um sentido colaborativo àqueles frente à experiência  comunitária 

compartilhada em relação a algo comum: uma percepção participativa atrelada à idéia de que 
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a experimentação, os usos e as ações dos usuários envolvidos por comunidades engendram 

valores negociáveis ou passíveis de propagação. 

A identidade em certos aglomerados dedicados a práticas midiático-colaborativas está 

ligada menos ao sujeito e mais ao que este expressa de si através do que produz, promove, 

difunde e compartilha. A identidade é o aparentar, implica o posicionamento daquele que 

busca a experimentação em relação à comunidade e às práticas desenvolvidas por outros 

igualmente envolvidos por um artefato ou pelo culto a ele.  

Assim, a identidade, quando analisada partindo do que se desenvolve em comunidades 

midiático-colaborativas como aquelas dedicadas aos scans, é algo atrelado à participação e à 

vinculação com práticas, experiências e a produção: é o cartão de visita daqueles que 

interagem e difundem tais artefatos. Uma prova desta dinâmica é que os usuários ativos em 

comunidades dedicadas aos scans organizam-se em grupos e estes são concebidos através do 

que estes aparentam através do que produzem. 

Comunidades de interação, como às dedicadas aos scans e suas práticas midiático-

colaborativas representam, recorrendo ainda à percepção proposta por Shirky - especialmente 

ao analisar como o ambiente comunicacional-interativo atual responde à sociedade e seus 

sujeitos (SHIRKY, 2008, p. 17) -, canais através dos quais sujeitos, artefatos/ferramentas e o 

produto dos seus usos e interferências destas se expressam. Falamos, portanto, da expressão 

de uma troca que tem na identidade colaborativa um primeiro instante. 

A troca de experiências entre diferentes sujeitos no mesmo entorno de experimentação 

midiático-colaborativa estabelecido - seja o espaço das comunidades scan ou aquele de outras 

formas culturais-interativas - sugere algo dos “modos de fazer” das audiências 

contemporaneamente: algo tático que ora subverte a perspectiva tradicional que relaciona 

produção/reprodução e consumo das formas culturais.  

Estas, através de instâncias expandidas de experimentação (notadamente, as formas 

digitais) e do deslocar tecnoconvergente dos centros de interesse de seus consumidores/

entusiastas, têm se transformado, ampliado e posicionado aqueles envolvidos por tais 

artefatos - e, mais, como se percebem perante eles: como veremos adiante, exemplo desta 

perspectiva, a identificação com algo - ou com tudo o que envolve este algo quando 

experimentado ou assimilado por processos digital-midiáticos - expressa não só a 
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identificação com o domínio experimentado, mas com as afiliações e a afirmação através de 

um artefato hipermediado (SCOLARI, 2008, p. 114).  

Desse modo, esta mesma identidade - moeda igualmente híbridas e intercambiável em 

torno da qual seus produtores/negociadores nutrem e disseminam seus saberes expressando os 

reflexos de sua associação tática - será a expressão de uma percepção colaborativo-simbólica 

do que estes sujeitos produzem e buscam: a definição de um “lugar de autoimplicação” que 

converta esta em mais atributos inerentes à expansão de algo experimentado e, como 

afirmamos, que se apresenta como um valor (PALFREY; GASSER, 2008, p. 27). 

Os sujeitos dos scans comungam de tal sentido/valor através dos diferentes ambientes 

interativos-comunicacionais com que lidam: a retenção do signo manifesto de suas 

expressões/impressões acerca do entorno em que se inserem individual e colaborativamente e 

onde, ao mesmo tempo, estabelecem um confronto com uma lei social que se expande e exige 

em troca a “renovação do material distintivo e da inscrição obrigatória dos indivíduos através 

da mediação de um grupo ou em função da relação deste entre grupos” (BAUDRILLARD, 

2009, p. 59). 

Uma comunidade, grupo ou reunião de hiperindíviduos será mais e mais provocadora - e 

provocada - na mesma medida em que interpela e reconfigura seus artefatos/ambientes 

expandidos de convívio e, ao mesmo tempo, os adapta para expressar suas visões e saberes 

compartilhados. É significativo, se consideramos o aparentar hiperindividual, por exemplo, a 

percepção de que a emergência deste valor implica o reconhecimento de tal como um 

processo de construção de significados que se valerá dos diferentes atributos culturais 

reunidos os quais contribuem para o moldar de uma identidade - ou aparência -, como sugere 

Castells, que adquire, desenvolve e adapta significados (CASTELLS, 2010, p. 22-23). 

Voltando ao exemplo com o qual iniciamos esta capítulo, um grupo como Ashtrad Hackers 

não decide interpelar uma comunidade de colaboração como a SoQuadrinhos somente pelo 

que esta faz de seu entorno colaborativo-interativo. O faz pelo significado da expressão 

hiperindividual estabelecida em torno de um artefato expandido comum de identificação e 

pela apropriação coletiva que seus usuários fazem com tal: desmontar esta comunidade de 

experimentação igualmente expandida implica, sobremaneira, desmontar a identificação 

comunal compartilhada por seus indivíduos e, ainda, a representação afirmativa (PALFREY; 
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GASSER, 2008, p. 31) contida não só no objeto com que lidam, mas nos vínculos que estes 

termina por estabelecer. 

Castells afirma que a noção de comunidade é formada a partir de uma idéia de resistência 

individual - de uma resistência construída em torno da identidade. No contexto dos scans e de 

seu entorno subcultural, esta é um projeto, uma construção em torno de uma aparência 

compartilhada - sentido comum, ancorado, tributário de uma expectativa de comunidade 

ampliada por um eixo midiático-colaborativo -, que busca, no moldar os produtos de culto, 

dos ambientes para culto e o que se espera/pretende deste cultuar em algo que engendre 

convívio, um dos eixos de seu pertencer.  

O que o grupo Ashtrad Hackers procurou destruir ao invadir a comunidade SoQuadrinhos 

foi destituir o grupo de sua aparência, de um valor intrínseco aos seus sujeitos e que está no 

cerne da coletiva construção da comunidade. 

Afirmação Colaborativa 

As redes são nós, fluxos e conteúdos que confluem através delas através de arestas, rasgos 

de imprevisibilidade hipertecnologicamente mediadas. Seus sujeitos demarcam espaços, 

engendram saberes, práticas e seus processos lidam com a proximidade complexa dos planos 

da cultura, da comunicação e da técnica onde produsuários (BRUNS, 2010, p. 21) ou 

prosumidores (SCOLARI, 2008, p. 248) travam seu embate comunicacional hiperindividual: 

eles se reconhecem nas experiências de participação/colaboração simuladas que compartilham 

e reconfiguram - colhendo suas componentes através destas mesmas arestas e do que delas 

emerge, rearranjando-as para seus próprios fins (BRUNS, 2010, p. 229). São estas espaços de 

afirmação onde hiperindivíduos enredam seus diversificados processos de interação. 

Afirmação colaborativa é um valor de pertencimento: um pretexto que, impregnado pelo 

peso da identidade hiperindividual, do exercício de autoreconhecimento manifesto através dos 

diferentes compostos produzidos/reciclados através dos ambientes onde tal identidade é 

negociada, sugere que os sujeitos que se imiscuem dos hipermeios esperam por uma certa 

“assinatura” que os credencie a perceber as demarcações promovidas em espaços que 

mobilizam e amplificam a expressão de suas ações. 

Uma assinatura que se manifesta não só através de uma afirmação do que se é, do que se 

tem e do que se faz, mas, em igual dimensão o que se quer dividir - e, talvez, como se 

pretende/espera dividir. O hiperindivíduo das redes, das diferentes comunidades de interação, 
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dos que reciclam/adaptam as expressões dos diferentes ambientes/modelos culturais e 

comunicacionais, espera afirmar-se aos demais que compartilham do mesmo entorno 

hipermidiático para, sobretudo, apresentá-lo e convidá-lo à participar.  

Este é, senão um valor, um anseio: algo que nos sugere o que este sujeito espera ver 

emergir a partir e de/para tais novos espaços porque a identidade deste ora pede por tal 

emergência (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 178). Uma comunidade como o 

Legendas.TV, portanto, dedicada à produção de legendas para artefatos audiovisuais diversos 

está de certa forma em sintonia com o que se desenvolve em uma comunidade como a 

SóQuadrinhos: ambas compartilham da mesma perspectiva quando, na subversão 

colaborativo-subcultural de algo, transpõem ou ampliam aquele artefato midiático objeto de 

sua estima, culto ou desejo buscando não só o atendimento dos anseios de uma  comunidade, 

mais que isso, a integração afirmativa através deste mesmo subverter. 

Para uma comunidade colaborativa, esta ação significará, ainda, a superação de certos os 

limites impostos por uma lógica industrial e cultural que resiste à esfera de interação e de 
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consumo construída em torno dos seus produtos - e, mais, de como este produto deve ser 

experimentado por seus “consumidores”: 

“O espaço público é o espaço da interação social e significativa/simbólica 
onde as idéias e os valores se formam, se transmitem, se respaldam e se 
combatem; espaço que em última instância ora se converte em campo de 
enfrentamento para a ação e reação” (CASTELLS, 2009, p. 395). 

Este espaço de embates é um ambiente também resignificado pelo que é feito da posse 

hiperindividual da identidade; daqueles que procuram por afirmação e esta, negociada, 

hipermoderna/hipermediada, provê seu detentor com algo para que dialogue e interaja com 

outros que buscam por igual pertencimento. Afirmar-se colaborativamente, neste contexto, 

significa algo além que o carregar simbolicamente uma identidade com o produto de seus 

usos. 

Em abril de 2011 se desenvolveu um exemplo prático de tal dinâmica quando a 

comunidade SóQuadrinhos decidira algo diferente para comemorar seus quatro anos de 

existência: uma compilação digital especial de HQs reunindo os trabalhos de colaboradores à 

comunidade. A edição, intitulada SoQuadrinhos Apresenta reunia, em seu primeiro número, o 

esforço de preservação de seus colaboradores e, como consequência de tal esforço, a tentativa 

de afirmar o trabalho desenvolvido por todos ligados à comunidade. 

Uma prova disso foi a escolha para a primeira edição: a comunidade decidira, expressando 

isto em um editorial na primeira página da edição digital, compilar digitalmente as primeiras 

edições publicadas dos Os Inumanos - personagens da Marvel Comics criados por Stan Lee e 

Jack Kirby que, entre outros aspectos, são verdadeiros párias: anomalias periféricas criadas à 

margem de outros superdotados. A própria descrição dos personagens serviria para definir 

como aqueles que lidam com os scans se vêem: “comunidade fechada de seres com dons 

extraordinários temidos ou adorados que se refugiam em seu domínio”.  

A escolha fora providencial já que, através da publicação o grupo buscava afirmar seu 

lugar frente aos seus e, mais, demonstrar que suas intenções colaborativas tinham, sobretudo, 

o foco da preservação e da manutenção digital de uma expressão cultural que tem em cada um 

dos seus um agente. Em 2012 o grupo lançara o segundo número de SoQuadrinhos Apresenta. 

Nele, como na edição anterior, a comunidade compilara um volume digital reunindo o 

trabalho de seus colaboradores. Como na primeira edição, o grupo reafirmava sua prática 

como algo voltado à própria comunidade. 
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A afirmaçao colaborativa, como sugerimos aqui, será um movimento de retroalimentação 

hiperindividual. Este, no entanto, dependerá do grau de proximidade mantido entre os afeitos 

ao entorno interativo-comunicacional e social compartilhado: algo que lida, ainda, com a 

densidade das afiliações e os limites daquela esfera de interação (RAINIE; WELLMAN, 

2012, p. 40) que se traduzem na participação e nos usos dos artefatos por tais sujeitos. 

Multiplicidade de Afiliações 

Pelos diferentes planos de produção/reprodução e do que contemporaneamente tem sido 

feito a partir e através das formas culturais expandidas hipertecnologicamente, a afirmação 

andará de mãos dadas com outra componente: a capacidade de seus sujeitos em buscar um 

sentido de afiliação vinculado a suas práticas, aos artefatos que adapta através delas. 

Os usos que temos feito das diferentes instâncias de interpelação interativo-

comunicacionais surgidas e disseminadas através dos ambientes hipertecnológicos 

compartilhados - seus processos autoreferenciais e o sentimento de implicação que encerram - 

e, por fim, de sua consequente expansão, refletem um certo desejo por participação, por 

envolvimento, enfim, por pertencer; um sentimento que, em nossa busca por afiliação, carrega 

o produto de uma expressão hiperindividual em tais ambientes com tal expectativa. 

As diferentes instâncias de consumo/colaboração que ampliam a noção do “participar”, 

estendem este sentimento de afiliação conversacional-interativa, amplificando seu alcance e 

incitando suas audiências à reação/interação e estas, por sua vez, se afirmam com os 

conteúdos e expressões colaborativas que emergem do ambiente resignificado pelo 

pertencimento e valores que compartilham. 

A noção de afiliação múltipla dos sujeitos envolvidos pelos diferentes artefatos midiático-

colaborativos ancora à colaboração (SHIRKY, 2008, p. 103): emerge como um dos poderes 

que estes detêm e que projetam ao colecionar os pequenos mundos sociais (RAINIE, 

WELLMAN, 2012, p. 13) que cultivam em torno de seus usos cooperativos/comunitários por 

experimentação e pertencimento. 

Observemos, assim, o exemplo do fórum scan Baú da Marvel. Tanto quanto a 

SoQuadrinhos, a Baú é um hub dedicado ao Scan e, por isso, algumas das diferentes etapas 

que caracterizam esta expressão - dentre elas, a preservação de HQs em formato digital - se 

fazem claramente perceptíveis entre os seus colaboradores. 



!89

A diferença primordial que separa as duas comunidades é o recorte: enquanto os usuários 

da SoQuadrinhos lidam com o instante atual das HQs - como a tradução/diagramação de 

edições recém lançadas -, a Baú da Marvel centra seus esforços na preservação e recuperação 

de edições que lidam com a história de seus usuários. Uma outra diferença entre os dois 

fóruns diz respeito a esta noção de afiliação múltipla: os dois fóruns compartilham 

colaboradores dispersos em diferentes grupos com afinidades definidas e práticas voltadas 

tanto para um ou outro espaço: assim, um colaborador que participa de um grupo  

Há, portanto, uma divisão e uma valoração inerentes ao papel desempenhado em cada 

comunidade. Entretanto, independente da tarefa desempenhada hub, a afiliação a cada grupo, 

comunidade ou ambiente interativo-comunicacional é um imperativo indispensável, se 

considerarmos os outros valores envolvidos - que lidam com a identidade e afirmação 

hiperindividuais. 

A SoQuadrinhos, tanto quanto outras comunidades dedicadas à subcultura scan, representa 

apenas um pequeno microcosmo interativo e em torno dele se afiliam indivíduos dedicados e 
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participes de diferentes grupos voltados ao Scan. Esta multiplicidade de afiliações dialoga 

com os demais valores porque é a partir deles - e de outros mais - que o sujeito se 

compreenderá parte de algo e acolhido em círculos de iguais. 

Uma tríplice perspectiva 

Dirá Canclini (2012) que gestos de ruptura inauguram ritos: os usos compartilhados das 

formas de expressão individual em rede, mais que transpor o universo do fazer das 

hipermídias - do acesso às ferramentas de fazer, ao saber como fazer e o que fazer com o 

produto refeito -, irromperam em novos ritos; na manifestação de uma hibridação dos modos 

e usos dos ambientes interativos que atravessa o planos da técnica e da cultura. 

Quando Lemos pontua que o que ora se coloca em jogo, especialmente quando nos 

propomos analisar a forma como a informação é apreendida, adaptada e renegociada, é a 

percepção de uma “emergência de vozes e discursos, anteriormente reprimidos”, o que nos 

sugere que será o trânsito hiperindividual através das fissuras dos diferentes entornos de 

interação que nos mostrarão como se comporta este sujeito - e como seu trânsito nestas 

expressa algo tanto dos canais que compartilha/negocia ao lidar com sua sede por implicação 

e ao se perceber parte de algo (LEMOS, 2006) quanto dos espaços onde se debruça e 

resignifica. 

O que ora percebemos e pretendemos analisar no cerne das comunidades de interação 

dedicadas ao scan - como em outras instâncias submetidas aos humores cultural e 

hipertecnológico contemporâneos e aos diferentes processos colaborativos de (re)produção, 

adaptação e distribuição de conteúdos - é que elas, estas comunidades, emergirão como 

modelos possíveis para a compreensão dos valores e artifícios hiperindividuais que conciliam 

diferentes saberes buscando, mais que apenas a expansão de uma manifestação midiática 

resignificada colaborativamente, uma percepção inerente à urgência de seus sujeitos por 

pertencimento e que este sentido possa atribuir reconhecimento àqueles que, atrelados e 

participes de quaisquer esferas comuns de interação, compartilham a urgência por tal 

percepção. 

Seja em comunidades de interação, em redes sociais e outros ambientes interativos-

comunicacionais, os valores-pertença que sugerimos até aqui representarão os diferentes 

modos de apreender, resignificar e difundir que caracterizam as instâncias de afirmação 

hiperindividualizadas dos modos de expressão hipermoderno-hipermediados. Ou, como 
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afirma Jenkins, expressam o reconhecimento da diversidade de conexões que tornam visiveis 

os processos sociais e individuais de afirmação (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 28 de 

686). 

Por isso propomos que a influência destes valores de pertencimento na vivência em rede 

pode ser interpretada a partir de três eixos possíveis à sua análise: o primeiro, se dedicaria à 

componente que definimos como identidade hiperindividual; o segundo, à componente 

afirmativo colaborativa; e o terceiro e último, à afiliação múltipla. Usuários das diferentes 

redes, se equilibrarão em suas práticas e colocarão em jogo estas componentes. 

Três eixos que, assim como o gráfico de Kietzmann (2011), oferecem algumas 

possibilidades de interpretação para o que se desenvolve nos diferentes ambientes interativo-

comunicacionais e hiperculturais: os usos e modos dos usuários - os dados que emergem de 

tal análise, se desdobrarão como um manto através destes três planos, montando um 

panorama do comportamento dos (prod)usuários de tais esferas. 
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A partir de tal análise do hiperindivíduo das redes, estabeleceremos uma percepção do 

quão relativizado se apresentará seu espaço de atuação colaborativa e de consumo - seja por 

seus modos, pelo que recorre e transforma mediante o que está ao alcance de seus usos e do 

processo de criação/recriação, como sugere Canclini, que incorpora elementos convencionais 

resignificados: este processo que segrega e hibridiza saberes, esferas sociais e simbólicas 

(CANCLINI, 2012, p. 77 de 563).  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5. FORMATOS, PROCESSOS E MOTIVAÇÕES COMPARTILHADAS 

Em seu artigo Understanding Scanlation, Lev Manovich (2011) se depara com esta prática 

subcultural do fandom de Mangás nos EUA e que, como os scans no Brasil, lida com a 

digitalização e tradução de publicações deste gênero: Manovich considera que nenhuma das 

perspectivas que contemporaneamente buscam uma definição sobre o que se desenvolve em 

torno deste artefato midiático-colaborativo - como com os scans e o entorno compartilhado 

que ora analisamos - seriam suficientemente satisfatórias para explicar tal fenômeno 

(MANOVICH, DOUGLASS & HUBER, 2011). 

A premissa proposta por Manovich é frágil, já que, como explicitamos até aqui os scans 

guardam, sim, semelhanças e elementos que os aproximam das diferentes formas culturais 

ampliadas pelo entrechoque com seus equivalentes hipertecnologicamente ampliados: as 

comunidades scans no Brasil e a condição expressa pelo produto destas, tanto quanto os 

scanlations e sua contribuição para a disseminação ampliada dos mangá - como apontam 

Hirata e Gushiken (2012) -, lidam com as vinculações e articulações tecnológico-culturais 

operadas pelos consumidores deste gênero (HIRATA; GUSHIKEN, 2012, p. 132) e com algo 

da manifestação do que definimos há alguns momentos como valores-pertença. 

Os scanlations e scans compartilham a mesma lógica porque, mais que apenas processos 

de transposição de artefatos culturais e comunicacionais tendo por norte a preservação destes, 

as comunidades organizadas e dedicadas a estas práticas promovem, ainda - seja na 

digitalização ou, ainda, na tradução, edição e revisão das publicações vertidas ao digital e 

adaptadas para outro e diferente contexto (MANOVICH; DOUGLASS; HUBER, 2011) -, o 

estabelecimento de um lugar de reconhecimento expandido para seus atores. 

As duas vertentes compartilham similaridades e é no desenvolvimento de ambas - quando 

aquela que contribui para a expansão do fandom dos mangás, como analisada por Manovich, 

e, a outra, dos comics, se vêem como que submetidas a processos colaborativos semelhantes e 

igualmente ancorados em um contexto de participação subcultural - que se encerram as 

práticas, saberes e ambientes que convergem na afirmação dos modos de seus atores através 

de um ecossistema hipertecnológico-cultural comum que concilia pertencimento e 

experimentação. 

A título de exemplo, e para que tenhamos uma idéia de tal prática, basta dizer que somente 

a comunidade brasileira SoQuadrinhos e seus colaboradores têm sido responsáveis por 
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produzir e adaptar mais de uma centena de scans mensalmente em média (DA SILVA, 2014), 

o que sugere o grau de participação dos seus entusiastas nas diferentes instâncias de interação 

e participação que se desenvolvem na origem dos scans. 

Mas, o principal em relação ao artigo de Manovich, e que dialogará com este momento de 

nossa investigação, se deverá à sugestão que faz de que os scanlations não representam uma 

condição daqueles que, lidando com uma expressão midiático-cultural massiva, terminaram 

por desenvolver artifícios e certas redes de antidisciplina e na organização de uma cadeia de 

(re)produção tático-periférica (DE CERTEAU, 1988, p.  XV). A digitalização sem a expressa 

autorização de seus detentores é um exercício de antidisciplina…   

Assim, discordamos de Manovich quanto à inexistência de tal componente nos scans: é 

evidente a natureza subcultural-colaborativa inerente a este entorno, já que esta se articula em 

um ambiente de experimentação comunicacional e cultural consolidado e que se transformara 

com a emergência das formas tecnoconvergentes e das configurações possíveis, porém 

imprevistas, para um artefato cultural e a expansão deste (SCOLARI, 2008, p. 114) em algo 

distinto e investido por um contexto midiático-colaborativo. 

Manovich considera, entretanto, que qualquer observação mais interessada sobre a relação 

entre os meios de comunicação, os produtos destes e o as hipertecnologias deve considerar a 

influência dos processos de (re)produção, transformação e distribuição digitais 

(MANOVICH, DOUGLAS & HUBER, 2011); como são modificados por estas formas 

complexas... Entretanto, estas formas inexistiriam como são sem a componente dos usos: a 

imprevisibiliade transformadora dos usos é o que paira sobre os scans. 

Uma imprevisibilidade que emergiu de uma cultura transformada em sua complexidade 

pelos ambientes digitais e o lugar cultural-colaborativo que seus usuários, agentes, 

consumidores, cidadãos, ora ocupam nas fraturas e fissuras criadas e, porque não, reunidas 

comunitária e colaborativamente pelos usos destas (CANCLINI, 2005, p. 67) ... 

Manovich lança certos questionamentos sobre a natureza dos scanlations em seu artigo e 

alguns deles dialogam com as reflexões que ora desenvolvemos. Porém, uma percepção nos 

parece importante frente a análise por ele proposta: a emergência de um conjunto de práticas e 

artefatos culturais em expansão (MANOVICH, DOUGLASS & HUBER, 2011) como 

resultado do esforço colaborativo e do efeito/reflexo do lugar hipermediado ocupado pelos 
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sujeitos envolvidos em tal conjunto é resultado dos saberes que seus sujeitos compartilham 

através dos domínios culturais-interativos comuns. 

5.1. NOVAS ESTRUTURAS E A EXPANSÃO DAS FORMAS 

Uma das particularidades das formas midiático-digitais recentes - e do modo como estas 

interagem com as formas culturais tradicionais, transformando e adaptando-as - é que elas 

subvertem as estruturas simbólico-comunicacionais tradicionais, expandem e conciliam 

diferentes instâncias e processos culturais e comunicacionais em novas estruturas 

hiperculturais/hipertecnológicas. Os scans são derivações de tais estruturas: reúnem/mesclam 

elementos expressos não apenas em um novo composto de algo anteriormente experimentado, 

mas algo híbrido (MANOVICH, 2013, p. 225) envolvido em uma roupagem hipertecnológica 

e expandida. 

Embora Manovich pareça não concordar, este híbrido expressa, à sua maneira, os modos e 

formas de fazer periféricas das margens de uma cultura onde seus seus sujeitos passaram, 

convergindo e adaptando, a recombinar práticas e saberes tributários de diferentes universos 

culturais-comunicacionais - algo evidenciado já que, dentre as características inerentes aos 

scans, há, entre outros elementos, a persistência de uma divisão compartilhada de processos, 

de uma curadoria coletiva e da construção comunitária do que se pretende difundir/distribuir. 

É isso o que vemos em jogo e por detrás, por exemplo, da emergência de uma aplicação 

como o CDisplay, uma vez que seu surgimento - no cerne de uma subcultura em 

desenvolvimento e a partir dos esforços colaborativos de um fã - se estabelece não apenas por 

ser uma ferramenta, mas, ainda, estabelecendo um modo de experimentação capaz de dar 

vazão às expectativas geradas pelas experiências de apropriação e transposição que se 

encontram e se efetivam em um scan. 

O scan, como toda forma midiático-colaborativa contemporânea, possui suas variações, 

competências intrínsecas que dialogam com os diferentes atores envolvidos em sua 

concepção/consumo e perpassam sua lógica e seus modos de fazer; variações que impregnam 

e conduzem não apenas à apropriação de um lugar hipertecnológico inerente a tais atores, 

mas, tanto quanto estes, ao estabelecimento de uma noção particular de pertencimento 

enredada pela componente midiático-colaborativa que atravessa tal artefato. 

Os formatos, os processos e as motivações compartilhadas que se desenvolveram com os 

scans e seu lugar midiático-colaborativo - a vertente preservacionista, a lógica curatorial que 
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os envolve e dialoga com seu equivalente analógico e o vínculo aparente que mantém com o 

fandom de HQs - são variações e estas explicam o porquê de um padrão como o CBR (Comic 

Book Reader File), o mais popular dentre os que cultuam e alimentam o entorno colaborativo 

dos scans, simplesmente possa habitar o mesmo espaço que um formato industrial de caráter 

proprietário como o PDF da Adobe. Estas variações explicam, ainda, a recorrência a saberes, 

rotinas e ações que, compartilhadas, engendram modos coletados, adotados e ampliados a 

partir de ambientes/contextos de experimentação e participação hipertecnológico-culturais 

convergentes. 

Elas, as diferentes variações que sugerem as motivações dos sujeitos envolvidos pelos 

diferentes instantes de apropriação, reprodução, adaptação e consumo em torno das HQs e da 

derivação destas manifestas através dos scans, terminaram por enredar instâncias 

compartilhadas de retroalimentação em torno desta mesma prática subcultural midiático-

colaborativa e das competências apreendidas, compartilhadas e assimiladas por seus atores 

(FERRÉS; PISCITELLI, 2012, p. 75-78).  

São variações que dialogam não apenas com o produto (re)produzido e resignificado 

expresso por um scan, mas porque estabelecem interligações entres os valores compartilhados 

por seus entusiastas e usuários. E é assim que, para este capítulo, pretenderemos discutir tais 

variações e como dialogam não apenas com as práticas por detrás dos scans e sua condição de 

forma midiático-colaborativa, mas, ainda, perceber como tais se interligam com os valores 

comuns compartilhados por seus usuários/sujeitos e terminam por impregnar seu lugar de 

convívio compartilhado. 

Assim, começemos pelo formato de um scan propriamente dito... 

5.2. O FORMATO COMO VARIAÇÃO-COLABORATIVA 

A escolha de um formato implica uma tomada de posição e isto faz especial sentido 

quando olhamos os scans e seu entorno. Tal escolha implica não só a adoção de algo, de uma 

lógica ou suporte, mas, ainda, sugere que, como resultado de tais escolhas, se dará também a 

apreensão intrínseca de um conceito/idéia gerado no cerne de uma subcultura que 

compreenderá tal formato como componente simbólica deste mesmo entorno. 

A expansão do formato CBR entre os usuários e comunidades dedicadas à subcultura do 

scan, por exemplo, esteve, desde seu princípio, atrelada à lógica que vincula a cooperação à 

oferta de um ambiente/plataforma (BENKLER, 2006, p. 178) para a experimentação em uma 
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cultura de interação organizada e estruturada hipertecnologicamente que, sobretudo, não se 

faz expressa nos instrumentos, mas nas maquinações, produções, nas práticas e lógicas 

expressas através destes (BENKLER, 2006, p. 219). 

Como dissemos anteriormente, a adoção do CDisplay e seu contraponto - ou coexistência - 

ao PDF enquanto formato preferencial se dera com o reconhecimento da extensão e dos 

efeitos que um formato alinhado às particularidades do formato comic book archive  teria 21

entre os entusiastas desta forma midiático-colaborativa e da expansão de uma forma cultural 

quando adaptada a um novo lugar de experimentação possível. 

O formato é uma variação: algo que contribui para estabelecer, consolidar e, por vezes, 

sanar um embate os diferentes pontos de vistas inerentes a um produto, seus atores e o lugar 

de experimentação que ocupam. No contexto dos scans, esta noção contribui para que 

percebamos como a condição subcultural hipertecnologico-ampliada desta expressão - a partir 

da apropriação e expansão das suas diferentes componentes - enredou um lugar de afirmação 

onde seu artefato expandido imprimiu um peso distintivo para seus usuários/colaboradores 

(LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 14) a partir de seus usos. 

Esta é uma noção que se mostrará algo significativa se levarmos em conta a maneira como 

os entusiastas do entorno de experimentação comum criado em torno das HQs adotariam os 

scans, percebendo e identificando neles não só uma expansão do lugar de convívio mediado 

pelo artefato/forma cultural primeira com a qual estavam habituados,  reconhecendo a 

urgência por lidar com a percepção de envolvimento e pertencimento que emergiram com os 

esforços subculturais dos atores dispostos em tal entorno.  

A adoção de um formato implica, sobretudo, não só a concepção ou estabelecimento de 

vínculos em torno de algo, mas uma transição: no contexto dos scans e de sua subcultura 

midiático-colaborativa tal adoção implica universos comunicacionais em um composto 

reconfigurado; em algo que atrela a experiência individual compartilhada pelos envolvidos 

em sua esfera subcultural com o ecossistema tecnoconvergente de experimentação ampliada 

que altera a materialidade não apenas de um artefato, mas da economia cultural que o orbita 

(WERSHLER; SINERVO; TIEN, 2013). 

O formato de um scan expressa o reconhecimento intrínseco dos atores de seu entorno, 

além do rol de saberes e ferramentas empregados - e necessários - à sua concepção e do 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Comic_book_archive21
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potencial de expansão de algo tecnológica e culturalmente investido (bem como, a lógica que 

conduzirá a sua feitura e disseminação). Este reconhecer se relacionará ao que Benkler (2006) 

concebe ao propor que os diferentes construtos hipertecnológicos que alimentam e ampliam 

as esferas culturais/comunicacionais elaboram-nas e as potencializam recorrendo não só aos 

artefatos que as atravessam, mas ao sentido de participação, de práticas compartilhadas 

(BENKLER, 2006, p. 275) e, consequentemente, de experimentação e  envolvimento 

inerentes a este ecossistema. 

A lógica colaborativa dos scans, como sugerimos anteriormente, tira proveito dos 

elementos intrínsecos às diferentes formas, domínios informacionais e culturais que foram 

colaborativamente combinados para sua adoção: preservados, adaptados, expandidos e 

envolvidos em contextos imprevistos, mas tangíveis - mesmo que digitalmente. Um formato 

encerra não apenas o invólucro para algo que ultrapassar uma forma cultural previsível, mas o 

engajar inerente às práticas que orbitam tal forma e que, recuperando os valores anteriormente 

ligados e intrínsecos a esta, contribuem para o consolidar de uma cultura de participação 

repleta por seus próprios símbolos (BENKLER, 2006, p. 294). 

Foi com a adoção destas formas - com seus usos possíveis e, por vezes, imprevistos das 

hipertecnologias - que entusiastas de dois planos culturais ultrapassaram a barreira entre duas 

esferas atribuindo relevância e urgência à nova forma: surgiram formatos sintonizados com o 

novo terreno onde seus entusiastas perceberam à natureza de suas práticas comuns e 

expressão de uma multiplicidade interativa e hiperconsumista (LIPOVETSKY & SERROY, 

2010, p. 98). 

Se o scan, já dissemos, expandiu subculturalmente recorrendo na mesma medida aos 

saberes de um ecossistema hipertecnológico-cultural em profusão e a um domínio de 

experimentação coletiva relacionado ao produto cultural massivo objeto de culto neste 

ambiente, mas devemos dar crédito, também, sobretudo, à manutenção de uma certa vivência 

original ampliada ao contexto hipercultural/hipertecnológico de tal ecossistema. 

Manutenção esta que faz com que um formato reúna em torno de si as diferentes 

componentes de uma vivência em diferentes esferas comunicacionais e culturais: alguns 

hipertecnológicos e outros hiperculturais, obviamente, mas que, como na emergência dos 

scans, por exemplo, importam especialmente para que o que este formato procura armazenar 

faça sentido para os envolvidos em seu artefato. 
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Para tanto, pensemos no impacto de um outro formato em uma expressão cultural 

igualmente expandida hipertecnologicamente e que, com tal expansão, todo seu entorno 

industrial sofrera transformação e esta se iniciara com um formato: o MP3. O formato de 

compactação de áudio está como elemento transformador para a música e sua expansão 

hipertecnológica tanto quanto o CBR está para as HQs e seu suporte. Ambos, cada qual a sua 

maneira e respeitando as particularidades de seus meios e a reação de suas indústrias 

culturais, estabeleceram um diálogo entre suas formas de experimentação através de novos 

usos possíveis e, com isso, inauguraram novas instâncias para este mesmo experimentar (DA 

SILVA, 2012) - e, porque não, para a noção de consumo em torno destas formas culturais e 

midiáticas. 

O formato ampliado/expandido de um scan encerra o sentido compartilhado por seus 

usuários/entusiastas/colaboradores: um aparentar que entrelaça um artefato e a identidade 

concebida/compartilhada por seus atores e a partir desta, a prática manifesta de uma 

subcultura que se expressa através do ecossistema que a alimenta. A identidade 

hiperindividual a que fizemos menção anteriormente e expressa por seus sujeitos está ligada 

não apenas ao entorno midiático-colaborativo dos scans, mas a como este algo se faz expresso 

nas entrelinhas das práticas compartilhadas neste entorno - e que se manifestam também nos 

formatos adotados por esta subcultura. 

Os processos que se desenrolam quando da confecção de um scan dependem tanto da 

escolha de seu formato - porque a própria emergência desta subcultura criara um código de 

adoção expressa para ele - quanto da reunião de saberes comuns aos que dele se enredam. E 

não apenas, já que um formato é, também, algo estrutural: nele se constituem, como considera 

Eco o sistema de relações compartilhados que são inerentes a uma expressão e  a cada um dos 

seus elementos formadores: seu estilo e sua razão de ser (ECO, 2011, p. 89). 

O scan, ao apropriar-se do “ambiente” de sua “escola”, expressa através de seu formato os 

elementos lógico-estruturais que não só recuperam elementos desta, mas encerram em si um 

modo de formar, uma proposição e convite ao jogo com a identidade de um novo espaço de 

evocação (ECO, 2011, p. 90) dos limites de uma mídia e seu potencial colaborativo. 

5.3. PROCESSOS E COLABORAÇÃO 

O que se dá quando da (re)criação e (re)distribuição de um scan é, antes da composição de 

elementos que culmina neste algo adaptado, a confluência de processos, saberes e percepções 
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das diferentes ambiências interativo-culturais compartilhadas por seus entusiastas. Isto tem 

sido apontado em diferentes momentos desta pesquisa, entretanto, tal perspectiva merece mais 

uma análise sobre seu lugar... 

Até aqui já definimos os scans como um dos diferentes artefatos midiático-colaborativos 

que emergiram com a expansão hipertecnológica, com a ascensão de uma lógica 

hipermoderno-hipermediada e que reflete algo da diluição das fronteiras separando os planos 

cultural, computacional e tecnológico.  

E é por serem artefatos deste gênero que a apropriação que os enreda recorre a processos e 

ações elaborados que os moldam para um contexto cultural e comunicacional afim aos 

sujeitos habituados aos domínios que confluem em sua construção. Assim, a concepção de um 

scan se dá na reunião saberes compartilhados que enredam processos e lógicas apropriadas 

que têm na colaboração, na participação colaborativa, sua principal premissa. 

É em tal premissa que podemos perceber algo a multiplicidade de práticas que 

caracterizam tal artefato e que se consumam na expressão hiperindividual dos seus ao lidar e 

manipular as formas culturais que se entrecortam nos scans. Uma expressão que envolve 

processos os quais, dispersos, (re)criam e estabelecem as possibilidades e os limites deste 

artefato (BENKLER, 2006, p. 276). 

Desde suas componentes mais básicas, a feitura de scan se vale de saberes e processos 

diversos e dispersos através de um ecossistema hipertecnológico-cultural complexo que, 

reunidos, se vêem apreendidos na sua construção e emergência enquanto artefato. Por trás dos 

processos que enredam um scan se desenrolam diferentes momentos de apreensão, de 

experimentação e, claro, de (re)produção. Momentos de experimentação e reconhecimento 

das componentes formadoras de tal artefato que emergiram com os novos padrões e poderes 

oriundos das relações originadas do entrecortar das formas mídiaticas tradicionais, das novas 

formas hipertecnológico-comunicacionais e o que seus consumidores delas fizeram.  

Para Öwgren e Reimer, tais momentos são particularmente intrínsecos às mídias 

colaborativas porque estas parecem carregam os diferentes instantes que interpelam não só as 

formas e modos de fazer inerentes a tais mídias, mas, tanto quanto estes, como elas ora são 

”representadas em processo“ e “consumidas em processo” (ÖWGREN & REIMER, 2013, p. 

44). 
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Quando falamos em processos, devemos olhar para o que se dá no ambiente midiático-

colaborativo compartilhado e o que há de implícito na colaboração que se enreda/apropria de 

tais processos. Em comunidades interativas, como aquelas ligadas aos scans e a seus usuários/

consumidores, tais processos dialogam com o participar e, sobretudo, com o pertencer - 

relacionando tais sentidos/percepções à prática e saberes que impressas nos formatos e que 

acentuam sua presença e emergência. 

A divisão que envolve entusiastas, grupos e comunidades dedicadas ao scan em um 

sistema de colaboração e trocas implica de certa maneira tal percepção: esta é uma divisão 

especialmente importante, visto que lida não só com a articulação de seus sujeitos e como 

estes percebem a distribuição das funções por eles desempenhadas e o significado que elas 

compõem a cada momento até o “lançar” de um scan (DA SILVA, 2012). 

Isso porquê um scanner é impulsionado a participar e se percebe como que envolvido pela 

lógica midiático-colaborativa da rede, de seus artefatos e dos saberes que manipula 

(DUFFETT, 2013, p. 590). Esta participação e tomada de posição se expressam de um modo 

ainda mais expressivo quando da (re)feitura de algo: uma HQ transposta em um scan 

demonstra a mediação de sujeitos e processos que, simultaneamente, traduzem, adaptam e se 
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implicam (LEMOS, 2013, p. 48) quando da construção de um espaço expandido que concilia 

o experimentar este algo e, ao mesmo tempo, o envolvimento e pertença que este engendra. 

Vejamos um exemplo de tal lógica: o blog Aquiles Grego e a iniciativa coletiva conhecida 

como a Era Marvel. O projeto, que reúne fãs, blogs, fóruns e outras instâncias colaborativas 

voltadas ao scan propondo, cronológica e colaborativamente, a tradução, edição e 

disponibiliade de todas as HQs publicadas da Marvel Comics no país. 

O blog é, sobretudo, a expressão de um esforço curatorial que se expressa através do 

intuito comum em preservar a expressão de uma mídia, de sua forma cultural, enfatizando, 

por um lado, sua perpetuação e, por outro, investindo-a com uma perspectiva de expansão dos 

limites a sua disseminação, tornando-a disponível através de outros suportes distintos daquele 

que originalmente a revestiam. 

O Aquiles Grego, dentre outros que integram esta espécie de front midiático-colaborativo, 

com uma periodicidade que pode oscilar entre duas semanas ou um mês, disponibiliza e 

atualiza seus colaboradores com uma planilha contendo, dentre outras informações, a situação 

dos projetos desenvolvidos como resultado de tal esforço - o que, em geral, implica a reunião, 

digitalização, restauração, tradução, edição, revisão e, finalmente, a distribuição dos scans. 

São dados relacionando de forma cronológica o que seus colaboradores e usuários têm em 

curso e o que se espera como resultado destes. 

Processos e colaboração são palavras-chaves quando analisamos os scans e seus usuários - 

e já vimos isto quando apresentamos as práticas dentro destas comunidades ou ao relacionar 

alguns valores inerentes a estas mesmas práticas. Entretanto, estes mesmos processos 

representariam seguramente a expressão de uma certa a condição hiperindividual dos que se 

envolvem em tais comunidades; a expressão de uma busca hiperindividual por um participar, 

compreender, interpelar e, porque não, ultrapassar os limites do pertencer (LIPOVETSKY & 

SERROY, 2010, p. 177). 

A iniciativa Era Marvel - que reúne blogs como o Aquiles Grego e outros - empresta algo, 

no fim, àqueles que se dividem em torno dos diferentes processos organizados visando a 

continuidade do projeto: este ago é um valor hiperindividual que reflete seus vínculos não só 

entre sujeitos envolvidos por diferentes planos de participação/coalboração, mas que 

representam de certa forma a prevalência dos diferentes saberes compartilhados por eles em 

benefício de um ambiente midiático-colaborativo comum (BRUNS, 2009, p. 227). 
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5.4. COMPARTILHAMENTOS E MOTIVAÇÕES 

Nos referimos aos scans até aqui como um artefato que reflete as práticas colaborativas e 

compartilhadas por indivíduos dedicados à transposição de uma expressão cultural-

comunicacional para uma outra esfera de consumo distinta daquela originalmente estabelecida 

para tal expressão - ou seja, do papel à multiplicidade de plataformas que caracteriza o 

contexto hipertecnológico-digital. 

Entretanto, tais práticas envolvem não só uma reunião de saberes, processos ou formatos, 

mas, tanto quanto estes, estas levam em conta as motivações que estimulam o interesse por 

participação e, consequentemente, colaboração inerentes a tais práticas. Duffett (2013) 

aparenta sugerir algo acerca das características dos artefatos colaborativos 

hipertecnologicamente concebidos quando aponta que as práticas dos entusiastas de certos 

compostos culturais refletem as motivações destes que emergem, sobretudo, de uma cultura 

“aberta, comunal, pública e de respostas instantâneas” (DUFFETT, 2013, p. 606). 

Quando nos deparamos com esforços midiático-colaborativos como aqueles que 

caracterizam os scans, precisamos perceber que estes também emergem investidos em sua 

essência por uma urgente noção de troca, de intercâmbio (BAUDRILLARD, 2009, p. 203): 

algo relacionado especialmente com a natureza dos compostos culturais recentes e ao lugar 

que as audiências ocupam no contexto da (re)produção de tais compostos através de 

diferentes fluxos e plataformas midiáticas (DUFFETT, 2013, p. 607); algo que dialoga com o 

“transtorno” que a profusão de possibilidades colaborativas encerram e estimulam nos mais 

diferentes planos da cultura, das suas formas expressivas e produtos. 

As motivações por trás de um scan confluem em uma busca pela possibilidade de 

interpelar, de uma espécie de subversão buscada em uma igualmente possível “transparência 

do código” (BAUDRILLARD, 2009, p. 203) compartilhado por seus entusiastas/

colaboradores: motivações liberadas através da experiência catalisadora inerente às práticas 

envolvidas na sua feitura e que terminam por determinar (BOOTH, 2010, p. 39) o cerne da 

colaboração e convívio daqueles que se predispõem a lidar com esta forma midiático-

colaborativa. 

Preservação, difusão ou apenas o desejo por envolvimento em uma experiência midiático-

colaborativa em comunidade? Todas as componentes se inscreveriam no campo das 

motivações e, juntamente com outras relacionadas à natureza da matriz cultural, poderiam 



!104

representar o cerne subcultural dos scans e suas diferentes alianças - que se estabelecem 

através das transformações e relações que atravessam uma cultura de participação que se 

entrelaçara com as expansões de uma cultura midiática mais aberta à ação coletiva 

(DUFFETT, 2013, p. 613). 

No contexto das comunidades scans, da expressão compartimentada destas, as motivações 

passam não apenas pela perspectiva preservacionista em oposição à expansão da distribuição. 

Gêneros, editoras, personagens, selos... As divisões que se desenrolam em torno dos scans 

expressam e revelam as motivações por detrás de cada grupo, de cada escolha e de como estas 

se organizam e terminam por estabelecer as interligações entre seus entusiastas. 

Falamos há alguns parágrafos da iniciativa conhecida como A Era Marvel e como esta se 

organizou buscando, através de uma perspectiva de preservação e colaboração, reapresentar 

digitalmente publicações fora de catálogo ou que nunca ganharam uma edição propriamente 

dita. Com isso, além da preservação, blogs como o Aquiles Grego e outros buscam de certa 

forma suprir os fãs de HQs com seu objeto de culto sem os diferentes problemas enfrentados 

por eles - como a descontinuidade das publicações, problemas de distribuição, dentre outros. 

Vejamos dois outros exemplos que seguem algo da linha desenvolvida pela iniciativa A 

Era Marvel: o blog Os Batutinhas e o hub colaborativo conhecido como Baú da Marvel. 

Começemos pelo grupo/blog Os Batutinhas que surgiu em 2010 com uma proposta bastante 

especifica: ser “um grupo voltado para produção de HQs relativas ao universo infanto-juvenil 

de variadas editoras” (BATUTINHAS, 2013). 

Os Batutinhas surgiu, tanto quanto A Era Marvel, como uma reunião de indivíduos em 

busca de proximidade, socialidade e que recorrem a uma expressão cultural resiginificada e à 

organização como meio para manifestar esta busca. Como sugere Duffett, não é uma questão 

de proximidade pelo produto de suas práticas, mas de funções externas e internas às 

comunidades e que encerra nelas e nas suas práticas as motivações dos seus (DUFFETT, 

2013, p. 624). 

Não demoraria para que Os Batutinhas expandissem seu campo de atuação para outras 

publicações de diferentes editoras, mas sempre com um foco nos segmentos infantil e juvenil. 

A ênfase do trabalho do blog/grupo Os Batututinhas expressa as motivações dos seus 

colaboradores, quando estes se propõem a expandir e difundir a expressão de uma indústria - 
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como o fazem os scans -, mas com uma atuação voltada para um público/segmento especial 

adotando, assim, tal perspectiva como parte de sua prática (DUFFETT, 2013, p. 632). 

No caso da comunidade conhecida como Baú da Marvel, a dinâmica tem como foco outra 

vertente inerente aos scans: a preservacionista, quando a principal motivação dos 

colaboradores da comunidade, além de difundir o produto de suas práticas coletivas, é 

recuperar e expandir a expressão de uma indústria cultural quando do seu auge - caso da 

indústria das HQs no Brasil. 

Surgido em 2009, o Baú da Marvel logo se transformara em um hub, como a comunidade 

SoQuadrinhos, responsável por condensar a produção de seus colaborares em um único 

entorno de difusão - neste caso, um fórum online. Quando afirmamos que o Baú da Marvel é 

um hub, devemos considerar a definição do Oxford Dictionary of English quando afirma que 

uma das acepções possíveis para o termo é a de um “centro efetivo de alguma atividade, 

região ou rede”. 

Dizer que uma comunidade/fórum como o Baú da Marvel se mostra tal qual um hub - 

reunindo, condensando e disseminando o credo colaborativo de indivíduos voluntariamente 

organizados em torno dos scans - implica reconhecer nesta a reunião de motivações 

compartilhadas até em seu nome, já que seus usuários, colaboradores, indivíduos, reúnem 

seus esforços para um fim: promover a digitalização do que fora publicado da editora norte-

americana Marvel Comics em seus primeiros trinta anos de existência (BAU DA MARVEL, 

2009). 

Benkler afirma que as novas práticas que interpelam os mais diversos compostos culturais 

é o resultado mais visível da emergência de modelos onde indivíduos se investiram com 

conhecimentos e ferramentas e passaram, eles, a prover dinâmicas próprias para os mais 

diferentes artefatos culturais (BENKLER, 2006, p. 295). 

Rheingold acrescenta uma componente igualmente significativa à reflexão de Benkler - e 

que dialoga com a noção de motivação que percebemos em comunidades scans como o Baú 

da Marvel ou na iniciativa Era Marvel: a questão da comunidade e a diferença que esta 

estabelece quando do envolvimento em torno das práticas estabelecidas em torno de algo que 

interessa àqueles nela inseridos (RHEINGOLD, 2012, p. 163). 

Especificamente no que se relaciona à comunidade Baú da Marvel, esta diferença se 

evidencia enquanto motivação quando da sua abordagem preservacionista - ou seja, do 



!106

sentido compartilhado por seus colaboradores e usuários em construir pequenos fragmentos 

recuperados não apenas de uma indústria cultural adaptada a uma outra esfera interativos, mas 

de reconstrução de uma memória afetiva recuperada e preservada em um outro artefato. 

Assim, em uma comunidade como o Baú da Marvel, mais que um entorno de consumo que 

tem em um artefato midiático-colaborativo o seu mote, temos o estabelecimento de um lugar 

comunitário de troca, de diálogo e de pertencimento motivado: não apenas de um produto 

originado pelo esforço colaborativo comum dos seus entusiastas, mas dos saberes e interesses 

colocados à disposição em um lugar de experimentação e (re)concepção de algo; de saberes 

tributários de uma reciprocidade comunitária e cumplicidade mediada, como aquela apontada 

por Rheingold ao sugerir na participação na redes interativas a existência algo além de apenas 

uma troca contínua, mas o comprometimento através do que e como este algo colaborativo é 

trocado (RHEINGOLD, 2012, p. 165). 

De tal modo, o sentido compartilhado por indivíduos em torno de comunidades e fóruns 

dedicados aos scans como SoQuadrinhos, Darkseid Club ou Baú da Marvel - para ficarmos 

somente em alguns deles - é a expressão de uma busca por pertencer a algo ancorado na rede 

de realizações hiperindividuais que compartilham e nas atividades que desenvolvem através 

dela e dos laços que estas consolidam. 

5.5. OS SCANS COMO “NOVA VIZINHANÇA” EXPANDIDA 

É quando nos deparamos com tal idéia que a proposição de Rainie e Wellman (2012) de 

que “uma nova forma midiática é uma nova vizinhança” e que seus indivíduos - conectados e 

em rede - compartilham desta mesma vizinhança em uma recorrente procura por espaços de 

projeção de seus usos, da possibilidade de expansão de suas ações e de um igualmente 

possível compartilhamento dos novos mundos sociais que detêm (RAINIE & WELLMAN, 

2012, p. 13) fará sentido. 

As novas situações originadas por este renovado ambiente comunicacional-interativo onde 

dialogam (ÖWGREN & REIMER, 2013, p. 76) e se expressam motivações - algo que 

buscamos evidenciar como possível variação que perpassa os scans - estabelecem o lugar da 

lógica midiático-colaborativa dos scans e, em tal contexto, de indivíduos, comunidades e 

fóruns participes de uma dinâmica colaborativa conciliada nas relações mantidas através do 

artefato midiático-colaborativo e do contexto cultural (BENKLER, 2006, p. 283) que o 

alimenta e o culto construído ao seu redor. 
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Formatos, processos e motivações são componentes negociadas através de comunidades 

dedicadas aos scans, mas são, antes, a expressão dos diferentes níveis de intervenção 

possíveis à expansão de um artefato/forma cultural: variações que nos sugerem algo que 

ultrapassa a lógica aplicada de uma transição/transposição inerente a tal produto - 

especialmente quando nos deparamos com a articulação das práticas que envolvem os scans e 

o pertencer que está atrelado ao intercâmbio de saberes e trocas. 

A componente social dos scans estará, ao mesmo tempo, atrelada à tal base comum de 

informações, conhecimentos e divertimento que alimenta contemporaneamente os interesses 

comuns e seus centros repletos de indivíduos (LIPOVETSKY & SERROY, 2010, p. 93), mas, 

ainda, às formas, idéias, preceitos e realizações que obedecem ao código comunitário 

daqueles identificados com expressões e representações que atuam como condicionantes para 

a expansão de tais interesses.  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PARTE 3 - UM ARTEFATO E SEUS MODOS DE USAR 

6. SOBRE UM ARTEFATO MIDIÁTICO-COLABORATIVO E SOCIAL… 

6.1. RECONFIGURADO E SOCIAL!?  

A idéia de um paralelo possível entre o entorno subcultural de um artefato cultural 

ampliado e aquele hiperconversacional das redes sociais foi uma das primeiras que surgiram 

quando decidimos investigar a lógica midiático-colaborativa dos scans. Não porque 

procurássemos simplesmente uma comparação de ambos e seus contextos de experimentação/

criação hipertecnologicamente expandidos, mas por perceber em tal possibilidade uma 

perspectiva de estudo relativa não apenas ao consumo, mas à criação, ao ambiente 

compartilhado entre entusiastas/consumidores e a uma aparente expansão dos vínculos a 

partir da imersão colaborativa em formas/ambientes culturais expandidos. 

No fim, venceu a percepção de que os scans deteriam algumas particularidades e 

elementos que, orbitando seus atores, envolvendo suas práticas e seus objetos/ambientes de 

experimentação, os aproximariam da lógica midiático-colaborativa inerente às redes sociais e 

seu entorno…  

Se compreendermos os limites, possibilidades, lógica e como se apresentam aos seus - sim, 

muitos artefatos midiático-colaborativos demonstram guardar elementos identificados com 

mais variadas formas interativo-sociais e hipertecnológicas recentes -, os scans e seu entorno 

podem ser percebidos como artefatos que, por suas características, aproximam-se das formas 

interativo-conversacionais das redes sociais - e tem sido em torno deles que se estabelecem 

vínculos, adaptações e contextualizações de interação e pertencimento negociados 

concebidos, adaptados e povoados por atores e entusiastas de um artefato ora ampliado. 

Uma vez que dissemos até aqui que um scan é um artefato midiático-colaborativo 

expandido hipertecnologicamente e, a seu modo, uma instância ampliada de experimentação 

para um domínio reconhecível por seus entusiastas/fãs, resta-nos, no entanto, sugerir que 

aqueles que se reúnem e recorrem a seu entorno resignificado comunitária e 

colaborativamente procuram não só um artefato, mais um objeto de culto, mas, para além, 

algo que enrede conversações, trocas, e, talvez, em tal experimentar, como resultado destes 

momentos, pertença. 
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Rheingold (2012) afirma que comunidades não são fenômenos espontâneos, mas que 

desenvolvem-se a partir de certas condições e sugere que devemos percebê-las pelo que são: 

instâncias cultivadas, cuidadas, tratadas e que, em decorrência da atuação daqueles nelas 

envolvidos, não se desenvolvem sem exprimir os efeitos das intervenções destes 

(RHEINGOLD, 2012, p. 166). Os scans envolvem uma subcultura comunitária que encerra 

um culto às intervenções que partem e se consolidam em algo originado, sobretudo, das 

práticas negociadas por aqueles que vêem-se envolvidos pela ação de suas comunidades/

grupos e percebem esta como indispensável para a difusão de seu credo expandido. 

Assim, quando falamos da emergência de valores comuns a outros artefatos e formas 

midiático-colaborativas como os scans, tal sugestão não pretende nenhum exercício retórico, 

mas, sim, afirmar que devemos considerar certas componentes agregadoras, socializadoras e 

de integração hipercultural/hipertecnológica contidas em quaisquer artefatos culturais - e que, 

na feitura destes, estas se apropriam de diferentes matizes de diferentes formas culturais para, 

com elas, estabelecer um lugar de experimentação e convívio coletivo. Considerar que um 

artefato midiático-colaborativo retém componentes que dialogarão com outros de seu gênero 

implicará reconhecer e perceber a existência de uma lógica comum e constante por detrás de 

qualquer forma cultural dita social. 

Um scan é um artefato midiático-cultural e social que opera em tal perspectiva porque 

oferece implicação, pertencimento, em uma moeda perceptível: participação e envolvimento 

que requerem em troca algo das práticas e saberes compartilhados pelos seus (re)produtores/

(re)consumidores; participação negociada por um lugar de experimentação, por um espaço de 

troca, convívio e, por fim, de potencial reconhecimento recíproco das práticas e dos saberes. 

É disto que qualquer ambiente social-interativo é feito: de práticas, experimentações e 

mediações que terão em um pertencer comum e negociado seu principal cerne. Dizer, 

portanto, que há componentes e semelhanças entre a lógica das aplicações/redes sociais 

contemporâneas e o sentido comunitário compartilhado e alicerçado nos saberes e práticas 

cultivadas por indivíduos dedicados à subcultura scan não será uma idéia contraditória. 

6.2. CONCEPÇÕES E APROXIMAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE SCANS E REDES SOCIAIS 

Uma prática colaborativa em certa medida é alimentada e, muitas vezes, alguns de seus 

traços marcantes e característicos terminam sobressaindo-se a partir dos usos dado às 

componentes hipertecnológico-culturais de tal prática. Esta, por sua vez, derivará ainda de 
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certas condições e concepções aperfeiçoadas com o que é feito e estabelecido através dos 

artefatos e do entorno de colaboração e experimentação compartilhado por força destas e de 

uma ordem comum que seus sujeitos terminam por imprimir (BAUDRILLARD, 2009, p. 15) 

ao lançar mão de tais saberes e práticas. 

São concepções que imprimem significados, experiências e instâncias de reconhecimento e 

de uma organização identitária primária: ou seja, de um conflito entre uma perceptível 

legitimidade e uma potencial projeção de uma identidade (CASTELLS, 2009, p. 8) que 

podemos considerar como resultado de uma experimentação individual - ou hiperindividual. 

O conceito de rede social não é algo estranho ou novo, é verdade… Consideramos que, 

mesclada com aquela relacionada aos ambientes e formas hipertecnológico-culturais, a 

própria noção de rede social expandira e adaptara seus contornos às possibilidades, 

perspectivas e, obviamente, formas atreladas ao ecossistema conversacional-interativo que 

envolve e estimula diferentes usos outros para as diferentes formas culturais/comunicacionais 

- desde a manipulação, adaptação e disseminação de artefatos os mais variados, passando por 

discursos e formas conversacionais igualmente expandidos e que terminam configurando-se 

em instância digna da mesma atenção que ora dedicamos aos scans. 

Por isso consideraremos aqui que a componente social das redes é um atalho, um contorno 

necessário à percepção de que componentes como a conversação e a colaboração dividem 

atores igualmente submetidos a uma lógica de integração hipertecnológica comum: indivíduos 

vinculados por vínculos em expansão, renovação e interação constantes e que, com isso, 

fundem suas experiências às tramas das estruturas hipertecnológico-culturais que 

compartilham - estas regidas sobremaneira por momentos de troca, mediação, intercâmbio e 

experimentação (RECUERO, 2009, p. 24). 

Nas redes sociais, o emaranhado de contatos, negociações e o entretecer de experiências 

que deles resulta culmina em diferentes vetores potenciais a partir dos quais as formas 

hipertecnológicas de mediação expressam seu lugar midiático expandido e colaboração 

(LEMOS, 2010, p.16): redes ou artefatos conversacionais como Facebook ou Twitter guardam 

similaridades com comunidades scan como SoQuadrinhos e Darkseid Club porque 

compartilham semelhantes práticas, lugares de experimentação, saberes, ideologias e 

perspectivas hipertecnologicamente ampliadas; compartilham de uma mesma busca urgente e 

latente por imersão em um entorno de experimentação que concilie seu desejo por criação e 
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colaboração - estes, valores intrínsecos (KAPLAN; HAENLEIN, 2010, p. 61)  de 

reconhecimento e afirmação. 

As redes sociais e os scans dividem algo e este é seu sujeito-consumidor. Adaptação e 

expansão são, como sugerimos anteriormente, termos caros aos diferentes ambientes 

hipertecnológico-convergentes e conversacionais-interativos que alimentam - mesmo quando, 

estas, detêm particularidades conversacionais-colaborativas intrínsecas.  

O primordial para scans e as redes diz respeito à percepção dos seus de que sua atuação, 

mais   que a criação de algo, pretende o estabelecimento de uma relação comunitário-

colaborativa em relação ao artefato com o qual lidam (BRUNS, 2010, p. 23): é a experiência 

de participação em um processo de produção contínuo, compartilhado e midiático-

colaborativo que importará (SCOLARI, 2008, p. 248). 

Em um levantamento realizado para esta pesquisa e que detalharemos adiante, a relação 

entre participação e colaboração nos fóruns dedicados aos scans faz-se mais e mais aparente - 

e sensível à comparação destes com o que se desenvolve nas redes sociais - quando 

observamos que as comunidades, grupos e usuários que os alimentam atuam como diferentes 

instâncias de conversação. Mesmo que comportem-se como vitrines para o que os seus 

produzem, nestes fóruns aqueles envolvidos com os scans percebem tal artefato também 

como um momento de convívio, de troca, de apreensão de saberes e, ainda, algo 

conversacional. 

Em ambos, são os laços estabelecidos não apenas entre indivíduos, mas através do que se 

negocia e se troca através deles, o que determinará a profundidade das relações e o 

envolvimento destes (RECUERO, 2009, p. 42).  Os scans e as redes sociais expressam uma 

certa condição hiperindividual dos sujeitos frente aos ecossistema hipertecnológico expandido 

que o rodeia: processos de criação/recriação realimentados não apenas pelo que resulta destes, 

mas, sobretudo, da experimentação compartilhada e colaborativa que deriva deste mesmo 

experimentar, uma vez que todos são envolvidos por um entorno onde a participação 

acumulada (BRUNS, 2010, p. 23) preenche os espaços sócio-comunais de afirmação. 

Assim, artefatos midiático-colaborativos dos mais diversos gêneros e através das mais 

distintas instâncias tecnosociais detêm particularidades... Propriedades até, na verdade, como 

nos sugere Recuero (2009, p. 71) quando pondera especialmente sobre a natureza das redes 

sociais. Até aqui em nosso percurso nos dedicamos à definição do que seriam os scans, à 
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natureza de suas emergência hipertecnológico-convergente, das dinâmicas concebidas por 

seus entusiastas entre a apropriação e a expansão colaborativa e, mais, como sua subcultura se 

difunde de modo semelhante a outras expressões e artefatos de seu gênero.  

Entretanto, uma vez que pretendamos aproximar os scans e seu lugar midiático-

colaborativo de uma outra forma/artefato envolvida de modo semelhantes pelos mesmos 

sabores da experimentação e participação expandidas, devemos explicitar as propriedades e 

dinâmicas que fundamentariam tais aproximações.  

Neste contexto, as definições de Raquel Recuero são particularmente para iniciarmos tal 

percurso - especialmente quando analisam as redes sociais e como seus atores se articulam, 

encarando-os a partir de fatores como seus graus de conexão, sua densidade, centralidade, 

centralização e multiplicidade: componentes primordiais que atravessam e caracterizam as 

redes sociais e suas manifestações (RECUERO, 2009, p. 71-78).  

Importa, entretanto, uma pergunta crucial: é possível associar tais propriedades ao que se 

desenvolve com os scans e sua condição de artefato midiático-colaborativo ampliado? 

Comportariam-se tal qual os nós de uma rede? Talvez e acreditamos que algumas destas 

componentes, sim, atravessam e compartilham algo com os scans e seu entorno subcultural e, 

a partir de tal perspectiva, procuraremos tal possível associação com esta forma midiático-

colaborativa… 

6.3. REDES SOCIAIS, SCANS E SEUS VÍNCULOS COMUNS 

A proximidade e a quantidade de nós em uma rede definem sua estrutura. Um nó em uma 

rede lida sobretudo com a articulação da vizinhança: com aqueles que nela orbitam, 

interligam-se, dialogam. São os nós que definem os graus de conexão (RECUERO, 2009, p. 

71) de uma rede. Haveria algo desta propriedade aproximando as redes sociais, scans e o 

ambiente onde se estabelecem os diálogos mediados que culminam em tais artefatos e sua 

disseminação? Tal característica atravessaria os scans e seu entorno subcultural expandido? 

Para responder tal pergunta, devemos considerar a reflexão que Recuero (2009) propõe 

quanto à natureza das redes, dos laços que se estabelecem através delas e da interação 

socializante que seus diferentes atores experimentam e compartilham quando um espaço 

interativo comum como um ponto de partida. Como ocorre com os scans, as redes sociais 

enredam a interação, a participação e colaboração através de um processo comunicativo-

social (RECUERO, 2009, p. 30) que se desenrola partindo das componentes colocadas e 
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dispostas em suas diferentes componentes e atores: todos envolvidos pela mediação complexa 

disposta em seus ambientes, artefatos e práticas - todos, buscando o estabelecimento de um 

comunicar possível a partir de tal multiplicidade de experiências, saberes e ferramentas 

(RECUERO, 2009, p. 32).  

Um artefato como um scan é um nó e estará mais e mais relacionado e vinculado ao lugar 

dos seus consumidores/entusiastas na mesma medida em que estes se dispõem à apreensão e à 

experimentação não apenas de tal artefato, mas do espaço resignificado hiperindividual 

colaborativamente (SCOLARI, 2008, p. 248): o vínculo ou nó entre aqueles que pairam 

através daquela experiência midiático-colaborativa que culmina em um scan é o próprio 

artefato em si. Este será não apenas o mote ou convite à experimentação destes algo, mas 

elemento de identificação e em torno do qual outros se relacionarão/integrarão dispostos,  em 

diferentes graus, seja experimentação ou na (re)construção de um objeto/artefato/ambiente de 

convívio expresso em tal nó. 

O usuário de uma comunidade scan vê este artefato mais que tão somente o produto de 

uma prática, mas algo que o relaciona com o entorno do qual ambos se originam/envolvem: 

ele compartilhará dos laços sociais dispostos em torno de tal artefato consumido, recuperado e 

adaptado em um contexto afim ao ecossistema hipercultural/hipermidiático em expansão onde 

lhe é oferecida uma outra e potencialmente nova visibilidade (JENKINS, 2008, p. 95). 

É desta vinculação que devemos nos imiscuímos, observamos e percebemos aqueles graus 

de aproximação que caracterizam as redes sociais e seu entorno midiático-colaborativo 

característico porque esta interpela as interações construídas em torno de um algo 

compartilhado - e este mesmo algo representa um cerne de afirmação, de participação: de 

pertencer, até... 

Isto porque, em seu sentido, toda rede social se mostrará como que regida também pela 

densidade de sua composição e pelo que os sujeitos que nela se envolvem colocam em jogo 

de si para adensar seu entorno de experimentação. Não raro: uma rede social é medida por sua 

popularidade: por sua capacidade de agregar, reunir... 

Entretanto, o que poderia medir a popularidade dos scans? Qual a densidade delas e como 

poderíamos chegar a uma aproximação entre ambas esferas interativas. Talvez seja mais 

simples do que imaginamos: basta sugerirmos que tal densidade estará no apreço criado em 

torno de algo externo ao artefato em si, afinal, o que move um fã é, mais que o objeto de sua 
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estima, a noção de agremiação,  de que detém um lugar articulado a partir deste mesmo algo 

com o qual se identifica. 

Em um capítulo anterior falamos das variações que se desenvolvem em torno dos scans - 

seus formatos, processos e implicações comunitárias/colaborativas. A densidade dialoga com 

tais variações, sendo percebida, por exemplo, na coordenação em torno de diferentes projetos 

e suas motivações/implicações; no desenvolvimento das equipes constituídas em torno de 

iniciativas e projetos - expressões de uma idéia compartilhada, diríamos - que arregimentam 

indivíduos para suas fileiras ávidos por participar/pertencer àquela experiência. 

É este aprofundamento em torno de tais variações que dialoga com a questão da densidade 

em torno dos scans: como nas redes sociais, o adensamento ocorre com a movimentação, 

aproximação e organização daqueles envolvidos por estes espaços/artefatos de interação em 

torno de processos/projetos que engendram a colaboração e o compartilhamento enquanto 

modos de pertencer. 

E então chegamos a outra similaridade que aparentemente atravessa tais artefatos e 

ambientes, a centralidade. A intensidade e emergência de qualquer rede é medida por sua 

centralidade e esta representa o produto da relação entre três valores comuns: o grau de 

conectividade (connectivity degree), a proximidade (closeness) e a intermediação 

(betweeness) entre os diferentes momentos e elementos que culminam no estabelecimento de 

uma rede (RECUERO, 2009, p. 73-74). 

Um colaborador em uma comunidade scan, um grupo deles, um blog ou até um fórum 

representam alguns destes elementos: vínculos e, ao mesmo tempo, instâncias onde a 

subcultura desenvolvida ao redor dos scans se faz expressa. Todos, por sua vez, interligados e 

atuantes - imprimindo e estabelecendo seus lugares em redes de participação e colaboração -, 

terminam por estabelecer, com suas associações e práticas, ligações e aproximações possíveis 

com as redes.  

Há conectividade, proximidade e mediação no cerne dos scans e as estruturas 

desenvolvidas por seus entusiastas e compartilhadas com outros igualmente envolvidos por 

esta esfera subcultural demonstram a sua maneira - e através de um artefato comum de 

vinculação - o efeito da centralidade como elemento presente no contexto desta expressão 

subcultural. 
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Fóruns como SoQuadrinhos ou Darkseid Club ilustram tal perspectiva: apresentam-se 

como hubs reunindo indivíduos, grupos e comunidades, como sugerimos anteriormente, 

estabelecendo pontos de agregação, centralizando os seus em instâncias submetidas às 

afinidades aparentemente compartilhadas e, com isso, expressam muito das relações remotas 

e parciais que mantêm com os diferentes ambientes interativos em redes (RAINIE; 

WELLMAN, 2012, p. 12-13) 

Quando propusemos há alguns capítulos o desenho de um hub colaborativo como uma das 

formas de difusão dos scans foi porque tal expressa não só um lugar de reunião, mas de 

experimentação/exposição comuns. Se considerada a perspectiva de centralidade que Recuero 

aponta como uma das propriedades das redes sociais (RECUERO, 2010, p. 74), dentro do 

contexto dos scans e de sua estrutura subcultural, a percepção de comunidades e fóruns 

dedicados a este artefato colaborativo como hubs se torna ainda mais válida. 

Comunidades e fóruns se configurarão em redes sociais porque possuem seus elementos 

fundamentais e porque experimentam da lógica por trás delas por expressarem lugares 
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centrais e pontos de encontro/partida para o experimentar de interesses compartilhados 

(DUFFETT, 2013, p. 617). 

Os scans são instâncias sociais mediadas hipertecnologicamente por indivíduos e 

conteúdos em um ambiente compartilhado (KAPLAN; HAENLEIN, 2010, p. 62) onde os 

seus se vêem tendo que lidar não apenas com o produto de suas impressões hiperindividuais, 

mas com o que estas (re)produzem e como também são (re)analisadas enquanto fruto de sua 

constante “ebulição enredada” (RAINIE & WELLMAN, 2012, p. 18). 

E o que seria a centralização em uma perspectiva que busca a aproximação possível entre 

as formas midiático-colaborativas das redes sociais e dos scans? Tal aproximação seria 

possível se pensássemos estas formas como ambientes onde as interações produzem sentido a 

partir da experiência frente aos artefatos (re)produzidos e seus entornos de experimentação/

participação? Estaríamos, pois, frente a um tipo de pertencimento negociado a partir das 

relações construídas através do customizar, do filtrar, do acessar e do potencializar inerente 

aos artefatos midiático-colaborativos? 

Talvez. Mas, antes, compreendamos uma aplicação do conceito de centralização, 

relacionando-o ao caráter hiperindividual que perpassa o convívio dos atores das redes e os 

usos de seus modos de interagir e interpelar seus diferentes artefatos: algo que lida com a 

qualidade do capital social negociado e mediado especialmente quando os sujeitos em rede, 

ao se colocarem mais próximos uns aos outros, terminam por exercer uma busca recorrente 

valor. 

Assim, a centralização não dirá respeito apenas aos vínculos entre indivíduos, mas a algo 

que encontra eco na forma hipercultural das redes, seus compostos, expressão e valoração 

(RECUERO, 2010, p. 76): em redes e aplicações sociais - como Twitter e Facebook, por 

exemplo -, a centralização em torno do sujeito, de seus diferentes perfis e daqueles que 

orbitam em torno destes, representam não só nós interligados, mas elementos para a 

construção de percepções hiperindividuais compartilhadas.  

Tomemos, como exemplo, o que se desenvolve em uma rede social que tradicionalmente 

está alicerçada na produção e disseminação de artefatos interativo-midiáticos: o YouTube. A 

produção simbólico-interativa dentro de uma rede social como o  YouTube se faz manifesta na 

apreensão de saberes por seus usuários e na manifestação destes em conteúdos: artefatos 
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disseminados através daquele ambiente e dos seus diferentes canais - além da integração 

destes com outras instâncias que igualmente disseminam e mediam conteúdos. 

Tomemos por exemplo, um evento relativamente recente: quando em fevereiro de 2013 a 

música Harlem Shake do DJ norte-americano Baauer passou a ganhar diferentes vídeos 

postados por jovens de todo mundo que, modificando e expandindo aquele artefato, 

ampliavam não apenas aquela apropriação, mas o convite à participação (VALE; MAIA; 

ESCALANTE, 2013) tanto daquele artefato original quanto da reunião de saberes e práticas 

que concebiam a renovação deste composto. O que se desenvolvera com o Harlem Shake foi 

uma expansão com uma componente de centralização que agregava e estabelecia elos 

interligando os que se reconheciam envolvidos por aquela prática. 

Dentro do cenário subcultural dos scans, esta nos parece uma noção inerente à 

centralização - do capital social associado à lógica de envolvimento/pertencimento em torno 

de um lugar de interação/integração - e que encontrará, tanto quanto sugerimos em relação 

aos termos das práticas que envolvem as redes sociais, sua expressão nos colaboradores e nas 

ações por eles (re)produzidas e mediadas colaborativamente: um scan será, para seus sujeitos, 

mais que uma reprodução/transposição de uma expressão, a associação de vínculos, ações e 

motivações em torno desta mesma expressão auto-referencial de manifestos artefatos 

hiperindividuais compartilhados como microcosmos em um reino de múltiplas culturas 

midiáticas (DUFFETT, 2013, p. 627) e interativas. 

Um scan, tanto quanto um perfil em uma rede social, será uma reunião de elementos 

agregadores hiperindividuais compartilhados e passíveis de escrutínio coletivo, mas que 

operará em diferentes níveis de pertencimento integrando as diferentes agendas, predileções, 

interesses dos seus em um jogo fluído e complexo no qual, ao mesmo tempo em que 

estabelece e media as relações com outros sujeitos, compartimentaliza os modos de interagir 

destes (RAINIE & WELLMAN, 2012, p. 36). 

A centralização em uma rede social expressará de certa forma uma busca inerente por um 

certo capital social disperso em tais lugares de experimentação e envolvimento, mas, quando 

observamos a natureza social inerente aos scans, tal capital se manifestará enquanto pura 

segmentação e combinação inerentes à busca de pertença. 

6.4. ARTEFATOS, APROPRIAÇÕES, APROXIMAÇÕES 
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Há uma aparente e possível aproximação entre a lógica subcultural dos scans e aquela que 

se desenvolve em torno da práticas interativo-culturais que atravessam as redes sociais: uma 

aproximação, complexa, difícil, porém, mas que nos impele de certa maneira a perceber, 

sobretudo, o que estas duas formas midiático-colaborativas têm em comum e o que elas 

exprimem através dos artefatos midiático-colaborativos à disposição, como estes são 

manipulados por seus usuários/consumidores/produsuários e como estes dialogam com tais 

espaços de afirmação hiperindividuais. 

Tomando como referência as propriedades apontadas por Recuero (2010), devemos 

reconhecer que o que torna uma rede “social” reside no contexto/ambiente em que ela se 

insere e a relação sociotécnica de indivíduos (DIJCK, 2013, p. 43) com uma esfera 

comunicacional/cultural expandida e compartilhada de negociação simbólico-interativa que 

congrega diferentes formas de recepção (JENKINS, 2008, p. 36) e, ainda, os artefatos 

midiático-interativos passíveis de recorrente apreensão, consumo e resignificação. 

Uma rede social será sempre - como sugerimos, observado o contexto interativo-

comunicacional recente - um espaço compartilhado de negociação: um lugar de conversação 

midiático-colaborativo onde artefatos e saberes são mediados por seus atores/produtores/

consumidores e dispostos não apenas com aqueles envolvidos/implicados em tal espaço 

comum de experimentação. 

Estes artefatos, em si, como afirma Svensson (2010), não são neutros e, tanto quanto os 

sujeitos que com eles dialogam, são estímulos à transformação, à adaptação e à (re)construção 

contextualizadas: serão, sim e sobretudo, instrumentos de expansão, de mediação, uma vez 

que encerram em seu cerne as motivações, a busca por experiências imediatas e, como 

consequência de todos os arranjos que tais artefatos carregam, uma valorização da identidade, 

do social desta e da possibilidade de construção de sentidos (SVENSSON, 2010, p. 117) 

intrínsecos. 

Por sua vez, cremos necessário pontuar outra questão a considerar - especialmente se 

buscamos um entendimento sobre as aproximações e similaridades interativo-sociais entre as 

redes e o domínio subcultural-colaborativo dos scans: a persistência do pertencer como 

componente de uma busca hiperindividual dos sujeitos que interagem com tais formas e 

artefatos midiático-colaborativos e que passa pelo que Lipovetsky sugere como resultado da 
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intensificação dos contatos (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 98) inerente ao lugar 

hipertecnológico das redes. 

Porque nas redes e em seus ambientes colaborativo-midiáticos buscamos, senão a 

manutenção de uma relação de proximidade constante ampliada por seus artefatos, a expansão 

de um pertencer negociado nos usos de tudo o que está à disposição para tal fim: a adoção, o 

reconhecimento e a manutenção de um pertencer por seus atores que, no jogo, nas redes e em 

sua multiplicidade, recorrem as mais diferentes formas de interação/integração para 

intensificar sua sociabilidade (RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 38). 

Os objetos, artefatos e os lugares de experimentação interativo-sociais que concebemos a 

partir do que nos orbita hipertecnológica e culturalmente, enquanto hiperindivíduos, resvala e 

se alimenta desta tal e aparente urgência por pertencer: em algo que, no contexto de relações 

hipermodernas/hipermediadas, dirá respeito essencialmente à construção, apreensão, 

adaptação e manutenção de tais artefatos.  

Quando nos referimos à intensificação dos contatos, podemos dizer que o que se dá é uma 

certa hipercodificação do individual, uma vez que o sujeito interpelado, em busca deste 

pertencer mediado por artefatos e formas de lidar com a pluralidade destes, convive com a 

multiplicidade de acionamentos e ambiências ampliadas de um ecossistema comunicacional/

cultural elaborado, complexo e que o enreda constantemente com um recorrente estímulo à 

experimentação. 

Em uma rede social - tal qual o Facebook, por exemplo -, este pertencer faz-se manifestos 

nos laços estabelecidos por indivíduos que compartilham as mesmas e diferentes instâncias 

comunicacionais, culturais e interativas, tanto quanto reconhecem os artifícios do ambiente 

com que interagem. Mas não apenas: este mesmo pertencer dirá respeito, também, à qualidade 

dos laços construídos/compartilhados e o quão tenazes e resilientes eles serão, pois a força de 

tais laços implicará a possibilidade de expansão não só do que se coloca em negociação, mas 

dos vínculos dispostos em negociação (BAKSHY; ROSENN; MARLOW; ADAMIC, 2012). 

Em uma comunidade scan esta é uma força significativa, já que seus usuários, grupos e 

comunidades constituídas em torno de um artefato e da sua adaptação/feitura compartilham 

não apenas um interesse em torno de um produto, do domínio compartilhado ou mesmo de 

uma resignificação hipermediada deste mesmo entorno comum, mas, antes, de como uma 
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forma cultural reinserida neste entorno midiático-colaborativo renovado termina por reunir 

elementos que identificam uma ordem cultural/comunicacional com outras de seu gênero. 

Por isso, como já discutimos anteriormente, como se dá com outros artefatos e 

comunidades dedicadas às diferentes práticas que combinam hipertecnologias, formas 

culturais e colaboração - como os processos de legendagem de artefatos audiovisuais -, o que 

se dá com os scans é algo senão uma expansão cultural/comunicacional motivada - como 

quando um grupo scan como o norte-americano Empire (DELWICHE, 2014) consolida seu 

lugar como referência na digitalização de scans, superando outros como DCP ou Minutemen 

(JOHNSTON, 2009). 

Esta é, portanto, uma lógica de expansão midiático-colaborativa que, mais que tão somente 

dar conta de um ou outro artefato, engendra, alimenta e expande o ambiente de 

experimentação, culto cultural e comunicacional, aproximando seus entusiastas, estimulando 

a formação de grupamentos identificados com tal lugar hipermediado comum e estabelecendo 

dinâmicas colaborativo-comunitárias que renovam os laços compartilhados neste mesmo 

lugar de convívio experimentação e as práticas que dele se nutre - e, por isso, se assemelham 

à lógica das redes sociais. 

6.5. REDES SOCIAIS E SCANS: FORMAS COLABORATIVAS DE APROXIMAÇÃO 

Isto porque, tanto em um quanto em outro ambiente ou forma midiático-colaborativa, é na 

proximidade ou, melhor, na intensificação e perpetuação desta frente aos mais distintos 

momentos de nossa relação com o entorno cultural, comunicacional e interativo, que se 

intensifica ou arrefece o desejo que se compartilha por participar, envolver-se e, como 

resultado desta, a idéia de pertencer. Sejam nas redes ou nas comunidades scan, é a 

intensidade deste pertencer que importará... 

Esta, por sua vez, é uma percepção a considerar para que percebamos as similaridades das 

práticas midiático-colaborativas das comunidades scan e de seu entorno subcultural - isso, 

quando comparados àquele inerente às redes sociais e seu lugar simbólico-interativo: as 

formas culturais-colaborativas das redes e os produtos/processos que delas eclodem, como 

aparentes resultados das negociações e ligações que articulam, estabelecem grupamentos - ou, 

como sugerem Rainie e Wellman (2012), clusters - de sujeitos investidos tanto por seus 

artefatos quanto pelo que é possível fazer deles e da tensão estabelecida entre indivíduos e o 

entorno cultural, midiático e hipertecnológico (BOOTH, 2010, p. 185). 
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Assim, nossas práticas e a busca por expressar uma individualidade integrada ao 

ecossistema hipertecnológico-cultural conectado das redes envolverão diferentes 

interligações, adaptações e recriações (CANCLINI, 2012, p. 11) e, com isso, o enredo de 

ambientes compartilhados de vinculação e estes, por sua vez, a reforçar a urgência por 

pertencimento e simultaneidade daqueles que passeiam por tais espaços e que neles procuram 

não apenas ligações, vínculos, mas, ainda, pontes (RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 53). 

É através destas que negociamos e, nelas, com seus diferentes e interligados atores, são 

elaborados os grupamentos onde florescem não apenas uma experimentação ligada à esfera 

cultural ou midiática característica de tais grupamentos, mas, sim, além, uma noção 

colaborativa de sociabilidade e de comunidade implícitas nestes - e, com tal, um pertencer que 

se refletirá no incremento da cooperação e coprodução (RAINIE; WELLMAN, 2012, p. 120). 

Os scans representam a adoção e utilização dos elementos destas diferentes pontes que 

atravessam e interligam o entorno hipertecnológico compartilhado e mediado que 

quotidianamente nos circunda. São elementos que evidenciam uma hiperindividualidade em 

rede colaborativo-midiática porque cada um dos artefatos produzidos em torno deste ambiente 

subcultural compartilhado - e herdeiro de outras formas midiático-massivas recentes - 

transporta não apenas algo consumido, mas, mais que isso, assimilado, adaptado... Ainda: 

reconfigurado e distribuído entre os que ora compartilham deste entorno de experimentação 

comum. 

Cada scan se traduz não apenas em um artefato, mas se configurará, ainda, em uma 

instância de identificação/reconhecimento hiperindividual; será, mais, uma espécie 

hipermediada de entorno que envolve diferentes sujeitos interligados pelo culto a um meio, 

pelas hipertecnologias que pairam ao redor dele e pelos saberes que seus entusiastas 

organizaram e empregaram não só para tirar proveito de seu objeto de culto/estima cultural-

midiática, mas, ainda para o estabelecimento de um novo referencial hipermediado para sua 

devoção e, por consequência, uma subcultura identificada com este diferentes e novos planos 

de experimentação colaborativo-midiáticos. 

Quando apontamos anteriormente o trabalho da iniciativa Era Marvel (FALCÃO, 2013) foi 

por considerar que esta experiência em torno da produção dos scan não se traduz apenas no 

produto ou na expressão deste esforço colaborativo, mas no que tal artefato evidencia da 

reunião de indivíduos, da recombinação colaborativa dos saberes e afinidades que 
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compartilham - sejam estas culturais, comunicacionais e hipertecnológicas - e de como estes 

dialogam e fazem-se perceptíveis através do que emergem no que é dispensado para a 

construção/manutenção de um objeto transposto para experimentação como um scan. 

6.6. REDES, SCANS E UMA CERTA CONDIÇÃO TRANSMIDIÁTICA INERENTE 

Discutimos até aqui as aproximações inerentes às redes sociais, aos scans, às relações 

hiperindividuais aparentes que estas duas esferas compartilham entre si e como estas são 

reconhecíveis. Entretanto, podemos considerar que não são apenas aproximações, mas algo da 

expressão dos saberes, processos e ações que assimilados, adaptados e renovados em novas 

experiências culturais, comunicacionais e sociais negociadas e compartilhadas em um entorno 

comum expandido. 

Isto porque, para os atores e o capital social que buscam e negociam online (RECUERO, 

2009, p. 116), mais que usos das diferentes formas culturais, midiáticas e hipertecnológicas 

recentes - identificadas não apenas com as redes, mas com o que se tem disposto em seus 

ambientes e produtos -, importará mais o aprendizado e o estabelecimento de novos fluxos de 

experimentação (JENKINS, 2008, p. 44) inerente à coleção de saberes, práticas e artefatos 

disponíveis (ARTHUR, 2009, p. 46). 

Apropriações ultrapassam o que se espera das formas culturais/comunicacionais que as 

alimenta e as negociações estabelecidas por estas. Quando falamos nas redes sociais, nos 

intercâmbios e (re)contaminações que nelas se desenrolam, nas dinâmicas que levam uma 

forma midiático-cultural até um contexto midiático-colaborativo - caso dos scans e de seu 

entorno subcultural -, não estaríamos falando em uma forma transmidiática identificável em 

tal contexto? De uma transformação que concatena diferentes linguagens, formas culturais e 

tecnológicas como meios para a obtenção de algo? 

Costanza-Chock (2010, p. 115) sugeriu o conceito de mobilização transmídia ao propor 

que um discurso pode estar disperso em múltiplas plataformas integradas quando tem por 

objetivo o reforço e estimulo de uma identidade e a necessidade de disseminá-la através de 

diferentes pontos de acesso e de participação. No contexto dos scans e redes sociais, esta 

proposição aparenta algum sentido, mas, creio, poderíamos ainda falar em um contexto menos 

“rígido”...  

Talvez apropriação transmidiática seja uma boa definição: a noção de transmídia parece 

um território reivindicado e restrito ao plano das narrativas, como sugere Jenkins (2008, p. 
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47), mas, cremos, que quaisquer transformação, transposição, adaptação, que possibilite o 

convergir de diferentes formas culturais, midiáticas e tecnológicas de suas instâncias originais 

na direção de perspectivas amplidas de experimentação soará detentor de algo potencialmente  

transmidiático. 

Poderíamos, assim, considerar a existência de uma componente transmidiática inerente aos 

planos interativo, cultural ou comunicacional, já que as transformações em um artefato, meio 

ou forma midiática, ao evidenciar particularidades intrínsecas e, por vezes, ignoradas de um 

entorno deste gênero, terminam por apontar novas utilidades, idéias e possibilidades para 

estas (MCLUHAN, 2005, p. 62). 

Assim, esta mesma componente não se manifesta como algo intrínseco, arrolado, ligado 

tão somente às formas narrativas e seu diálogo tecnoconvergente - como pretende Jenkins 

(2008, p. 47) -, mas, para além, como componente reconhecível nas apropriações, nos 

arranjos comunitários/colaborativos inerentes aos lugares mediados onde indivíduos 

promovem adaptações ao perceberem e ao se ocuparem do caráter estratégico das 

hipertecnologias e de como estas convergem em suas vidas. 
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Por isso, quando nos referimos à idéia de um pertencer enquanto anseio hipermoderno, de 

valores de pertencimento relacionados aos modos como estes sujeitos/usuários interagem e se 

relacionam com os diferentes artefatos midiático-colaborativos que os rodeiam, percebemos 

este como que relacionado com uma certa possibilidade de apreensão, subversão e (re)leitura 

destes preservando ou não, expandindo ou não, replicando ou não os seus elementos originais. 

Dizer que os scans se configuram em ambientes de apropriação transmidiática implicará 

considerar e reconhecer que nenhum meio ou forma comunicacional-cultural contemporânea 

está afastada do desejo por envolvimento das suas audiências; significa dizer que a noção em 

torno do que significa transmídia será um conceito em difusão e não algo vinculado apenas ao 

domínio da narrativa ou de uma expansão controlada: falamos do seu contrário, de algo 

eivado também pelo signo da hiperindividualidade e, porque não, de nossa condição 

hipermoderna. 

Assim, conceituo como apropriação transmidiática o modo como certas formas culturais 

são absorvidas, adaptadas e mobilizadas visando transpor não apenas suas características 

originais para contextos discursivos e materiais distintos ou imprevistos, mas ampliar seu 

alcance e como esta é valorada por suas audiências potenciais (JENKINS; FORD; GREEN, 

2013, p. 85), implicando ainda o envolvimento e a reunião de saberes/práticas buscando a 

formação de um movimento identitário-simbólico em torno de um artefato comum 

(COSTANZA-CHOCK, 2010, p. 113). 

Apropriar-se de algo, especialmente quando analisamos esta tênue fronteira que separa 

diferentes artefatos e a ecologia de práticas e saberes expandidos que os encerra, implica 

reconhecer que, nestes, há algo disponível, perceptível e manipulável; algo que igualmente 

amplia as condições para apreender, transformar e expandir objetos, seus sentidos e os atores 

envolvidos por eles.  

Assim, para além dos valores que sugerimos, de como estes atravessam artefatos que aqui 

estudamos e enredam a relação destes com outras formas culturais ampliadas 

hipertecnologicamente, poderíamos apontar a emergência de um hipersigno que atravessa 

diferentes instâncias, medeia formas de produzir, reproduzir e experimentar e que, através do 

movimento destas e de seus atores, impregna os âmbitos, gêneros e artefatos culturais 

expandidos hipertecnologicamente.  
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Um hipersigno é algo intrínseco, sombrio, sorrateiro, incutido aos artefatos, saberes e 

práticas hipermodernas/hipermediadas apreendidas, mas que emerge das arestas, dos arranjos 

e das formas transpostas, ampliadas e mediadas (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 290-295): 

algo que culmina sobretudo com a dispersão deste em momentos distintos deste experimentar 

tecnoconvergente. 

Se há alguns capítulos recorremos e defendemos a existência de valores ligados ao 

pertencer inerente àqueles que dialogam com tais artefatos midiático-colaborativos, o se 

apropriar de tais artefatos e, com eles - recorrendo ao potencial transmidiático inerente ao 

ambiente e aos saberes que se colocam em jogo - estabelecer/fundar/moldar lugares de 

convívio hiperindividual nos parece uma marca indelével da proximidade entre duas 

manifestações hiperculturais/hipermidiáticas contemporâneas como o são scans e o entorno 

das redes sociais.  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7. UMA REFLEXÃO ACERCA DOS DADOS E DIREÇÕES DOS SCANS 

Até aqui sugerimos que os scans e sua subcultura guardariam similaridades com outras 

formas colaborativas e culturais que se desenvolveram lidando com os efeitos da expansão 

hipertecnologica recente. Por scan consideramos o artefato midiático-colaborativo ampliado 

produto da transição tecnoconvergente imprevista de uma forma cultural, da percepção quanto 

à urgência de tal processo por aqueles envolvidos - e orbitando - o fandom de HQs e do papel 

dos saberes apreendidos/assimilados de um entorno hipertecnológico-cultural comum a seus 

entusiastas. . 

Procuramos sobretudo sugerir que aqueles envolvidos pelos scans percebem que o artefato 

midiático-colaborativo expandido por eles adotado exprime algo mais que tão somente a 

manifetação de um produto midiático-cultural transposto entre esferas de experimentação: o 

percebem para além de algo digitalizado, ampliado ou transposto de um espaço de convívio 

para outro.  

Para aqueles envolvidos pelos scans, uma HQ vertida, adaptada e disseminada 

colaborativamente como tal será, antes, resultado de um processo midiático-colaborativo que 

expressa não apenas a reconfiguração de um artefato, mas o estabelecimento de um ambiente 

de afirmação/colaboração: uma construção hipertecnológico-cultural coletiva, na qual, seus 

atores concebem vínculos, estabelecendo intersecções através de diferentes componentes 

inerentes à experimentação e convívio mediadas por algo concebido coletivamente através da 

participação, da (re)construção colaborativa e do reconhecimento comum que os convida ao 

envolvimento, à implicação.. 

As sugestões e afirmações que propusemos até aqui, no entanto, pedem mais que a reunião 

de autores, de idéias, livros, artigos ou conceitos: pedem, ainda, dados que possibilitem o 

confronto e, senão corroborar, ao menos indicar as particularidades sugeridas até aqui acerca 

de tal fenômeno, suas características e, consequentemente, auxiliar nossa tentativa em propor 

interpretações e, como esperamos, tirar algumas conclusões. 

O que pretendemos para este capítulo é o estabelecimento de uma análise dos dados 

colhidos ao longo desta investigação - relacionados diretamente o entorno subcultural 

colaborativo dos scans, seus atores e as comunidades por eles construídas em torno de tais 

artefatos - e confrontá-los com as afirmações que propomos como parte de nossa 

investigação. 
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A reunião de tais dados se desenvolveu em três momentos: o primeiro, entre os meses de 

junho e agosto de 2012, quando apresentamos um formulário com perguntas do tipo múltipla 

escolha aos usuários dos fóruns SoQuadrinhos e Darkseid Club, reunindo 45 respostas em tal 

processo; o segundo momento, entre os meses de janeiro e março de 2014,  se deu com a 

observação, acompanhamento e reunião de dados sobre as rotinas de produção de scans em 

blogs e fóruns dedicados a esta subcultura; o terceiro e último momento se dera no mês de em 

julho de 2014 quando uma nova bateria de perguntas do tipo múltipla escolha, foi aplicada 

aos usuários do fórum SoQuadrinhos e respondida por 69 membros daquela comunidade. 

Nesta coleta de dados, por duas vezes recorremos basicamente ao mesmo questionário de 

perguntas: procuramos com as duas rodadas de perguntas verificar qual seria o 

comportamento daqueles que colaboraram com a investigação - e se existiriam diferenças 

acentuadas entre as respostas obtidas em um momento em comparação àquele posteriormente 

obtido. Para nossa surpresa, a análise dos números obtidos nos dois momentos não apresentou 

diferenças ou desvios: pelo contrário, demonstraram a aparente consolidação da perspectiva 

dos usuários dos fóruns SoQuadrinhos e Darkseid Club  em relação às práticas que 22

conduziam e ao papel que desempenhavam.. 

Com pouco mais de 100 respondentes, a participação poderia ser considerada baixa - 

explicada, por sua vez, pelos administradores como decorrente de uma postura “discreta” dos 

usuários acerca dos scans e seus processos -, mas, como dissemos, a aplicação de um mesmo 

formulário em dois momentos da pesquisa se mostrou válida pois, com isso, pudemos 

estabelecer um panorama entre tais instantes da pesquisa, observando, como dissemos, o 

comportamento e a manutenção ou não de determinadas perspectivas acerca dos scans e seus 

usuários. 

O segundo momento da reunião de dados que também apresentaremos neste capítulo, por 

sua vez, foi o resultado da observação diária e participativa das principais fóruns e blogs 

dedicados aos scans buscando um acompanhamento dos processos de produção e distribuição 

através das diferentes vitrines desta subcultura. A reunião de dados nesta segunda etapa, por 

 O fórum SoQuadrinhos contabilizava 18.596 usuários registrados em 09/08/2014, enquanto o Darkseid Club, outro fórum 22

dedicado aos scans, dava conta da existência de 5.649 usuários cadastrados na mesma data. Em sua investigação sobre os fãs 
escandinavos de música, Baym (2010) chama a atenção para a questão semelhante ao pontuar que, em um hub colaborativo 
voltado para estes fãs, apesar de existirem mais de 30.000 usuários registrados, apenas pouco mais de 100 interagiam com 
outros usuários e comunidade (BAYM, 2010, p. 187).
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sua vez, se deu em paralelo ao desenvolvimento da investigação teórica conduzida até meados 

de 2014. 

Ao longo da coleta e análise dos dados observamos não apenas as práticas, mas, ainda, as 

informações quantitativas e qualitativas relacionadas à produção dos grupos, comunidades e 

usuários: a partir delas pretenderemos o estabelecimento de um retrato do papel 

desempenhado pelos scans e do entorno midiático-colaborativo e subcultural desenvolvido ao 

redor destes - e que implica não apenas uma expansão de uma forma cultural e 

comunicacional (neste contexto, as HQs), mas o diálogo hipertecnológico com o domínio dos 

fãs desta. 

Mas, como temos promovido até aqui, há sempre um ponto de partida. Cremos, neste 

momento, que mostrar como os dados traçam um perfil dos usuários de tais comunidades e 

artefatos será um bom começo. Então, quem é o usuário de uma comunidade scan? 

7.1. UM PERFIL DO SCANNER? 

Talvez devamos dizer que uma das primeiras constatações que surgiram a partir da análise 

dos dados obtidos com os formulários aplicados em nossa investigação foi um tanto óbvia: 

existia uma aparente aproximação entre o domínio do fã de Histórias em Quadrinhos à 

subcultura que envolve e alimenta os scans. 

Nada demais, dirão alguns. Talvez, sim... Entretanto, partindo dos mesmos dados que 

coletamos e analisamos, foi possível perceber que o scanner é não tão somente um fã, mas um 

indivíduo dedicado ao que envolve seu objeto de culto e que, ao consumir e adaptar este, 

procura reconhecer em tal objeto o que ora influencia e alicerça os limites de seu domínio. 

É dizer que, para a maioria dos entrevistados, a ligação que estes mantêm com os scans e 

com os espaços/ambientes onde seu objeto de culto expandido é disseminado não apenas 

fomenta um entorno subcultural, mas representa, ainda, o estímulo necessário para 

manutenção de seus enlaces com primeiro domínio. 

Sim, a partir dos formulários pudemos conjecturar uma certa tendência à 

complementaridade entre as esferas de interação ligadas à relação que o usuário de scans 

mantém com as HQs enquanto objeto de culto - sejam estas expandidas ou não. Mas, creio, 

esta é uma discussão que desenvolveremos ainda neste capítulo. 

Porém, antes, a partir da reunião dos dados dos dois levantamentos realizados com a ajuda 

dos formulários aplicados às comunidades scans e seus usuários, a primeira análise que 
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realizamos buscou sobretudo traçar um perfil básico destes - relacionando quem são, como 

consomem e se envolvem com esta prática midiático-colaborativa. 

Dentre as constatações acerca do ecossistema hipertecnológico-cultural, interativo e 

subcultural dos scans que estes mesmos dados ofereceram, pudemos perceber uma primeira e 

aparente divisão: a predominância do masculino em relação ao feminino entre os scanners. A 

presença do feminino nas comunidades scans, é acentuada, mas contrasta com a participação 

masculina: daqueles que responderam ao formulário, 93% se disseram do sexo masculino 

contra 7% do sexo feminino, respectivamente. 

A proporção de homens e mulheres dedicadas ao scan está aparentemente dentro do que é 

possível observar nas diferentes instâncias desta subcultura, de acordo com o que pontuou o 

scanner Azazel Pistis - que se identificou como um dos coordenadores do fórum 

SoQuadrinhos. Segundo ele, esta proporção entre homens e mulheres dentro do fórum gira, 

geralmente, em torno 3 a 4 usuários do sexo masculino para cada usuária, respectivamente - 

especialmente entre os colaboradores ativos (PISTIS, 2014). 

A idade média dos usuários que responderam aos questionários nos dois momentos da 

pesquisa mostrou que esta variava dos 15 aos 40 anos de idade. Identificou-se uma mais 
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evidente concentração de usuários em três faixas: entre 15 e 20 (correspondendo a 33,93% 

dos respondentes); aqueles com idade entre 21 e 30 anos (41,07%); e entre 31 e 40 anos 

(23,21%). 

As três amostras nos leva a considerar um certo equilíbrio quanto à idade daqueles que se 

identificam como entusiastas de HQs e colaboradores dedicados aos scans, mas a análise da 

idade combinada com outras respostas colhidas nos fornece outras pistas do envolvimento 

destes leitores de HQs que se converteram scanners... 

Porque estes, antes dos scans, se envolveram com a cultura das Histórias em Quadrinhos e 

viram-se identificados e engajados (DUFFETT, 2013, p. 56) com seu domínio: entre os 

entrevistados, 66% dos usuários de comunidades scans se identificaram como leitores de 

HQs. E mais: que adquiriram tal hábito ainda na infância (45% dos respondentes). Outros 

usuários (31%), por sua vez, afirmaram ter se iniciado no culto às HQs na adolescência - e, 

dentre os que responderam à pesquisa, apenas 3% se disseram apresentados às HQs já na 

idade adulta. 

É a proximidade dos scanners do produto que termina por alimentar sua atuação midiático-

colaborativa que surge no reflexo aparente expresso nos dados que analisamos até aqui. Isto 

porquê faz-se necessária a compreensão de que a relação entre idade e o contato com seu 

objeto de culto - seu consumo, apreensão e expansão -, oferecida pelas informações providas 

por aqueles que interagem com as diferentes comunidades dedicadas aos scans, mostram algo 

de uma vivência cultural reconfigurada, ampliada e adaptada, que, por isso, se expressa a 

partir de seu viés colaborativo. 

Mas há, ainda, nas respostas providas através dos formulários aplicado algo que expressará 

a construção de um tipo singular de usuário que demonstra não apenas seu apreço a uma 

forma cultural cara, mas à construção de uma identidade hiperindividual - enraizada na idéia 

de uma percepção volátil de comunidade (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 98) transposta 

de uma experiência vivenciada em um domínio e adaptada vislumbrando outro. 

Afinal, um scanner é um colecionador, já que dispões frente a si, de um lado, seu objeto de 

culto; de outro, os contatos que este objeto estabelece e intensifica; e, no centro do 

entrechoque que proporciona de modo hipertecnológico/hipermediado, o cerne sua busca por 

envolvimento em diferentes planos de convívio. 

Coleções, expansões, fandom... 
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Sabemos, fãs colecionam... Sempre. Colecionar é, de diferentes maneiras, um dos motores 

primordiais que impulsionam todo o fã. É na reunião do que orbita em torno de seu objeto de 

culto que a devoção do fã por vezes se manifesta - e se desenvolve através de diferentes 

meios. 

Podemos considerar, portanto, que uma das marcas que por vezes paira sobre uma forma 

comunicacional/cultural submetida ao escrutínio individual é o foco que mantêm nos limites 

de seus objetos de culto e de como a compatibilidade/identificação individual deste cultuar 

(JENKINS, 1992, p. 34) se fará refletida nos modos interpretativo, analítico e técnico que são 

acionados ao lidar com a vivência coletiva/comunitária (DUFFETT, 2013, p. 61) 

proporcionada por estes objetos e pelo entorno de experimentação que deles emerge. 

Este é o fã de Histórias em Quadrinhos... Mas, desenvolvamos e expandamos nossa 

reflexão atentando para o entorno hipercultural e hipertecnológico recente. 

Em um livro recente, Jenkins (2013) descreve o processo ao qual recorremos quando 

procuramos determinar que valor ou importância melhor sintetiza um objeto ou onde este 

mesmo nos inscreverá. Jenkins que a estima que dedicamos a algo define este processo: o 
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sentido que por vezes emerge como resultado dos diferentes processos curatoriais 

hiperindividuais que empregamos ao lidar com os objetos/artefatos culturais considerando não 

só os seus aspectos financeiros e/ou econômicos, mas o potencial de apreensão, exibição, 

organização e manipulação (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 199) que apresentam. 

Para Jenkins, a ascensão das redes digitais e a aceleração do fluxo inerente aos textos e 

objetos fez com que nós, indivíduos, desenvolvêssemos uma relação expandida de estima 

pelos distintos artefatos que transitam externa ou internamente às redes. Esta relação, segundo 

ele, se mostra ainda mais perceptível na relação individual com os artefatos através das redes 

porque foi transposta para o cotidiano dos sujeitos - especialmente aqueles habituados à 

curadoria, à reunião e ao colecionar de tais artefatos (JENKINS; FORD; GREEN; 2013, p. 

200). 

Duffett (2013) considera - e aqui nos apropriamos de tal percepção observando sobretudo 

os scans e seus usuários - que indivíduos que se envolvem com uma forma ou artefato 

cultural/comunicacional cultivam, ao mesmo tempo, a condição de fãs, consumidores e 

entusiastas.  

Porém, ainda segundo Duffett, todos estes tempos relacionados designam uma estima para 

com algo que se interliga, dialoga e resvala com o que outros indivíduos fazem e percebem 

deste mesmo algo ou lugar de experimentação: há uma identificação apaixonada com os 

fluxos e diferentes níveis dispensados aos artefatos que atravessam o domínio do fã; algo de 

um domínio pessoal (DUFFETT, 2013, p. 61), individual e, até, com novos modos; um novo 

pensar, ser e viver (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 54), como resultado do conviver em 

tal domínio. 

Assim, se consideramos que o lugar hipertecnológico recente foi significativo para a 

transição de um fandom - em nosso caso, o das HQs - é porque este se tornou uma instância 

aparentemente propícia para uma transição hipertecnológica sem prejuízos à afirmação de um 

culto, ao seu apreço dos seus a algo que sempre esteve ligado não só à individualidade 

inerente à relação através de tal domínio, mas, ainda, ao pertencer que este convívio 

subcultural do fã fomenta. 

Domínios expandidos 

Nos dados que reunimos algo sobressaiu: o engajamento daqueles envolvidos com os 

scans se mostrou um arranjo hiperindividual e complexo que, por um lado, se vale dos 
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saberes apreendidos pelos seus do domínio reconhecido e partilhado construído através do 

culto às HQs e que, por outro, se envolveu outro domínio possível que teve no terreno 

hipertecnologicamente expandido seu novo lugar de experimentação/afirmação - algo que 

fundiu a afirmação do sujeito-fã, sua estima e o pertencer (FISKE, 1992, p. 39) que a 

expansão de uma forma/artefato cultural original submetida a novas demandas e necessidades 

hipertecnológicas encerra. 

Sobretudo, quando o artefato adotado, como aponta o percentual de 82% dentre os que 

responderam os formulários aplicados e que se disseram colecionadores de HQs, é transposto 

no diálogo estabelecido com novas necessidades e se torna, de certo modo, uma credencial de 

implicação comum. Há, por sua vez, outras divisões que evidenciam os níveis deste 

colecionar e dos interesses compartilhados (BOOTH, 2010, p. 22) quando este artefato se 

expande - e, alguns destes, que expressam como esta expansão de uma forma cultural-massiva 

reencontrou seus entusiastas ou os impeliu através de suas novas possibilidades. 

O primeiro destes níveis nos aparece expresso na afirmação deste domínio expandido pela 

adoção de novos mecanismos de pertencimento: na construção de uma ambiência volátil que 

estimula seu sujeito a explorar através de seu artefato estimado as possibilidades tecno-

culturais que o atravessam -quando este, resignificado, ultrapassa seus limite de percepção e 

consumo originais, brindando este mesmo sujeito com outras possibilidades (MANOVICH, 

2001, p. 91). 

O recorte que encontramos é o dos adeptos deste domínio que se mostra reflexo de um 

aparente momento de descoberta pessoal, já que a maioria daqueles que se identificaram 

como colecionadores e fãs - 62% dos entrevistados - reconhece e considera que sua condição 

não resultara da influência de outros - sejam estes parentes ou quaisquer fontes de 

aproximação cultural/comunicacional -, mas, antes, uma construção individual e, portanto, 

reflexo de suas predileções, escolhas e experimentos. 

Faz-se necessário, por sua vez, reconhecer que, entre os que se definiram como 

colecionadores - identificados pela proximidade com o fandom de HQs, tendo-o como 

referencial -, são eles os que experimentam o flerte com outro domínio ora familiar: este, por 

sua vez, hipercultural e midiático-colaborativo onde, integrados a sua dinâmica, interagem e 

concebem uma versão hipertecnologicamente ambivalente de seu artefato de culto original, 
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emulando não só as particularidades deste, mas estabelecendo a mesma relação de estima 

dedicada a ele. 

Esta idéia ganha mais sentido se considerarmos que 57% dos entrevistados que 

responderam ao nosso questionário sobre os scans se identificam apenas como consumidores/

leitores do que é produzido pelas comunidades dedicadas a este domínio expandido, enquanto 

que, em um contraponto igualmente representativo, 43% das respostas foram de usuários que 

disseram participar de algum grupo ou envolvidos com algumas das etapas de produção/

adaptação dos scans. 

Uma tendência comum, já que no contexto das práticas tributárias das diferentes 

subculturas que flertam com a adaptação e distribuição não-autorizada de conteúdos - e, mais 

especificamente, entre os entusiastas dos sistemas P2P - há uma recorrência de atores 

empenhados na difusão destas e outros que tão somente consomem os conteúdos adaptados. 

No fim, seeders e leechers , agentes que fomentam, por exemplo, a subcultura dos torrents 23

 Seeders e Leechers representam a divisão produtivo-colaborativa em torno da cultura peer-to-peer - ou simplemente p2p. 23

Seeder é todo aquele usuário que, ao realizar o download de algum conteúdo disponibilizado através de aplicações p2p, passa 
a “semeá-lo”, mantendo este ativo para que outros também tenham acesso ao que está disponível. Por Leecher depreende-se 
aquele usuário que tem interesse tão somente em adquirir aquele mesmo conteúdo e que participa da cadeia de 
compartilhamento apenas até o momento em que obtém o que deseja (LOCHER et al., 2006, p. 86)
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através das redes e sistemas P2P, não são tão somente atores, mas parte de uma dinâmica e 

esta, por sua vez, é compartilhada no cerne da subcultura scan (INSIDE SCANLATION, 

2010) 

Alguns distribuem, semeiam e lançam mais e mais artefatos diversos à rede; outros, 

observadores e consumidores, apenas se aproveitam da "ação" abnegada dos primeiros. O 

domínio dos scans, refletirá, assim, uma condição adotada, uma vez que constatamos que, se 

por um lado, 83% dos usuários de comunidades scans entrevistados se identificam como 

colecionadores (a maioria, há pelo menos de cinco anos), por outro, 71% se disseram 

distantes das práticas que caracterizam esta forma e seu artefato cultural, dizendo não integrar 

nenhuma instância de colaboração. 

Assim, não seria um equivoco considerar que, com os scans e a partir de seu entorno 

subcultural midiático-colaborativo, algo distinto de tal lógica se desenvolveria, uma vez que 

os seus atores apreenderam elementos desta dinâmica característica das formas midiáticas 

expandidas hipertecnologicamente: poucos são os que se envolvem com os scans e muitos são 

os que apenas se debruçam sobre o que usuários, grupos e fóruns produzem - mesmo que 

persista uma dinâmica permanente de renovação entre os que desenvolvem uma participação 

mais ativa. 

A expressão subcultural dos scans, assim como aquele que impele o fandom das HQs, 

reside na percepção de que este domínio reflete, sobretudo, a transição de um fenômeno social 

compartilhado (DUFFETT, 2013, p. 99), expandido e como esta termina por estabelecer um 

diálogo com outras diferentes instâncias e artefatos hipertecnológicos - e com a componente 

agregadora particular a cada um destes elementos articulados (LEMOS, 2010, p. 86). 

Mas, afinal, o que se desenvolve a partir do que alguém faz quando entre estes dois 

domínios - quando da observação/apreensão de um artefato familiar envolvido em um 

contexto reconhecido (analógico) na direção de outro (digital)? Teríamos uma expansão ou 

uma substituição? Ao menos do ponto de vista da relação expressa pelos usuários de 

comunidades scans, podemos considerar a primeira hipótese - uma vez que esta já se 

inscrevia na lógica do jogo e das extensões que caracterizam o âmbito das HQs enquanto 

meio (MCLUHAN, 2001, p. 194). 

Há, no entanto, uma divisão entre os que compreendem o scan como um modo de 

curadoria comunicacional interativa: para ambos, a frequência manifesta através deste 
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domínio compartilhado e colaborativo faz a diferença, já que para 49% dos que responderam 

nosso questionário, a leitura do scan de uma HQ frequentemente exerce influencia na decisão 

de adquirir um original impresso da mesma publicação. 

Enquanto isso, para outros 35% dos entrevistados, os scans raramente exercem influência 

em uma eventual tomada de decisão pela compra do equivalente impresso e mostrando, 

assim, como que há um equilíbrio no apreço às diferentes variantes - o original e o expandido 

- de uma mesma forma cultural. Há, porém, uma outra parcela dos entrevistados que 

evidenciaram um outro ponto - este, em um extremo - deste artefato expandido representado 

pelos scans: 16% daqueles que responderam ao questionário afirmaram que sua decisão 

quanto a comprar ou não publicações impressas não sofreu influência devido ao acesso a elas 

através dos scans. 

7.2. A COMPLEMENTARIDADE TÁTICA DOS SCANS 

Voltemos por um momento a ponderar em torno da idéia sugerida por Jenkins de que, 

contemporaneamente, para lidar com o fluxo acelerado de conteúdos, aqueles que interagem 

com conteúdos ampliados pela ora tênue linha que separa comunicação, hipertecnologias e 



!137

cultura se viram como que obrigados a acompanhar as dinâmicas de expansão que seus 

artefatos midiáticos adotaram. 

Para Jenkins, na mesma medida em que a lógica de percepção e consumo de tais artefatos 

foi expandida, as possibilidades de experimentação e apropriação deles também foram 

submetidas à mesma dinâmica, expandindo-se também os valores atribuídos por afinidade de 

seus atores e, como consequência, as componentes sociais de intercâmbio destes (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2013, p. 200). 

Uma das perguntas que formulamos àqueles que colaboraram com nosso questionário teve 

relação especial com o porquê de se recorrer aos scans: por que interagir e envolver-se com 

este entorno subcultural? Mesmo que tal entorno se aproprie hipertecnologicamente de uma 

mídia, por que adotar e estimular uma prática colaborativa que, teoricamente, fragiliza a 

indústria que a nutre? Algo de contraditório se sobressaiu nas respostas obtidas... 

Nossa impressão destas respostas foi que, antes de ser considerado um artefato expandido, 

um scan é sobretudo um instrumento para um fim colaborativo. No contexto em que se 

inserem os scans, eles se apresentam não só como o “artefato que emergiu da expansão de 

uma mídia”, mas como um instrumento para a curadoria e a apreciação de uma forma cultural 

em transformação e que se equilibra em dois planos tecnológicos - e este é, provavelmente o 

mote que congrega muitos em torno desta prática. 

No contexto curatorial, são duas as percepções que predominam e ambas aparentemente 

lidam diretamente com a indústria que provê aos scans sua substância primordial - neste 

contexto, as publicações e HQs - e como seus entusiastas compreendem-na. Nas respostas, 

temos como aparente aquilo que poderíamos definir aqui como um sentido de 

“complementaridade tática” - novamente recorrendo ao conceito proposto por Certeau (2002, 

p. 38) - exercida pelos scans e seus usuários - exercida por estes especialmente quando 

afirmam que a adoção dos scans decorre de componentes como custo ou da escolha de uma 

edição em particular frente outras. 

Isto ficou evidenciado quando 91% dos que participaram de nossa pesquisa respondendo 

ao questionário que elaboramos reconheceram em suas práticas e ações algo que visava 

primordialmente suplantar as dificuldades para “chegar até” ou “interagir com” seu objeto de 

culto. Constatamos de certa forma que a opção pelos scans decorre não só de uma busca da 

proximidade do artefato cultuado e expandido, mas, ainda, da percepção desta mesma opção 
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como uma etapa de um processo de apreensão de algo que só se consolidará com seu 

consumo ou posse. 

A natureza complementar e tática dos scans reside em uma espécie de reconhecimento 

compartilhado por seus usuários/entusiastas de que, tanto quanto a expansão de seu objeto 

adaptado hipertecnologicamente, importa igualmente - talvez, mais - a expansão do lugar de 

experimentação. Tomemos, por exemplo, a disposição daqueles que operam diretamente com 

a lógica deste entorno… 

Scolari (2008) percebe algo desta expansão quando aponta três elementos fundamentais 

que devem ser considerados ao analisarmos o desenvolvimento de uma comunicação 

interativo-participativa - especialmente ao analisar o desafio aos modelos midiáticos 

tradicionais frente à ascensão desta mesma participação como motor dos sujeitos 

hipermediados. Para o pesquisador, o entorno hipertecnológico é terreno em ebulição e, 

sobretudo, um ecossistema aberto à experimentação. 

Entretanto, tal experimentar implica o esforço individual - que se inicia com as motivações 

para consumir/interagir/experimentar algo -, passa pela percepção e reconhecimento da 
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coordenação coletiva compartilhada em tal entorno a qual se vale, sobretudo, da 

complexidade das interações e do meio criativo-interativo que seus sujeitos experimentam 

(SCOLARI, 2008, p. 200). 

Este esforço, no contexto de nossa pesquisa se faz representado em duas amostras: aquela 

que trata das práticas que usuários destas comunidades desempenham buscando a expansão/

manutenção desta subcultura e, de uma maneira ainda mais ampla, aquela que trata dos 

números expressos pelos scans e como estes se desenvolvem enquanto artefatos voltados à 

experimentação de uma mídia expandida. 

Dentre aqueles que responderam nosso questionário, 43% se mostraram identificados com 

alguma etapa produtiva ligada aos scans. Apesar de 57% dos participantes terem se 

identificado com a condição de leitores/consumidores de scans, a parcela restante se vê 

envolvida e participante dos processos que alimentam esta subcultura. 

Mesmo entre os que se disseram envolvidos em alguma atividade considerada necessária 

para a manutenção dos scans e de sua subcultura, existem aquelas que melhor assimiladas 

pelos usuários de grupos e comunidades. Assim, enquanto tradutores respondem por cerca de 

47% dos que colaboram com seus saberes para a adaptação/produção de scans, diagramadores 

representam 39% dos usuários envolvidos em alguma atividade-fim ligada a estes artefatos 

midiáticos-colaborativos - sendo, ainda, a atividade mais popular entre os usuários que 

participam mais ativamente das comunidades dedicadas a esta subcultura. Enquanto isso, 

revisores de texto e editores de imagens respondem por 4% dos usuários envolvidos em 

alguma atividade na cadeia de produção/disseminação dos scans. 

Os números nos fizeram perceber que, como se deu com outras formas culturais 

expandidas baseadas no ecossistema hipertecnologicamente ampliado das redes, a 

colaboração é um processo que depende, sobretudo, do estabelecimento de posição, de 

indivíduos posicionados em relação ao papel que desenvolvem colaborativa e culturalmente 

porque estes, sim, procuram a manutenção de um terreno de experimentação 

independentemente da adoção massiva de outros igualmente interessados no artefato que é 

moldado em tal ambiente. 

No entanto, para termos uma relativa idéia do quanto o envolvimento dos usuários das 

comunidades e grupos dedicados exerce influência na manifestação desta forma subcultural e 

colaborativa representada pelos scans, basta uma observação dos números demonstrados pela 
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produção para que concluirmos o quão significativa é a participação destes usuários nos 

diferentes processos desta subcultura. 

7.3. PROCESSO ADAPTATIVO/PRODUTIVO COLABORATIVO 

Entre Janeiro e Abril de 2014, durante pouco mais de 90 dias, realizamos um 

acompanhamento do volume de edições adaptadas através de comunidades scans. Para tanto, 

diariamente foram reunidos dados relativos às publicações distribuídas através 40 blogs e 

fóruns dedicados aos scans e sua subcultura colaborativa. 

Neste período verificamos, entre outros dados coletados, que a média mensal de HQs 

adaptadas e distribuídas como scans entre os usuários destes blogs e fóruns era de 520 

revistas. Entretanto, para chegarmos a tal número fez-se necessário o estabelecimento de 

alguns critérios visando, sobretudo, uma coleta de dados qualitativos que reproduzisse a 

lógica destas comunidades, blogs e fóruns - como excluir aqueles dedicados apenas a replicar 

scans produzidos por outros grupos ou sem qualquer “tradição” entre aqueles envolvidos por 

esta subcultura. 
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Foi recorrendo a tais critérios que chegamos também a dez blogs/fóruns que podem ser 

apontadas como as mais representativas para os scans - e que atualmente alimentam também 

seu entorno subcultural. Blogs como Aquiles Grego (um dos principais articuladores da 

chamada iniciativa Era Marvel), Tropa BR, Renegados e Os Impossíveis e os fóruns 

SoQuadrinhos, Baú da Marvel e Darkseid Club se mostraram, como sugerimos há alguns 

capítulos, verdadeiros hubs através dos quais o entorno subcultural dos scans é alimentado. 

Acompanhando diariamente e analisando o processo de produção e distribuição dos scans, 

constatamos que quase a totalidade dos blogs e fóruns que integram o entorno de colaboração 

e distribuição dos scans recorrem a serviços de armazenamento gratuito de arquivos para 

compartilhar e distribuir a produção de seus colaboradores e comunidades. 

Dentre eles, a exceção a esta “regra” foi observada apenas no fórum SoQuadrinhos que, 

além de fazer uso de diversos serviços/servidores de armazenamento e compartilhamento de 

arquivos, mantém ainda um servidor p2p do tipo DC++ no qual usuários registrados no fórum 

conectam-se diretamente e obtêm acesso aos scans, podendo descarregá-los recorrendo a este 

serviço. 

Esta adoção por fóruns e blogs por uma ou outra lógica de armazenamento e distribuição 

dos scans parece representar a manifestação de um discurso impregnado nos usos dos saberes 

hipertecnológicos-culturais. Benkler afirma que a distribuição de quaisquer conteúdos através 

das redes se relaciona diretamente com a relevância e credibilidade, inter-relacionando não só 

o que se distribui, mas como o fazem e o porquê de tal fazer: para Benkler, toda adoção e 

disseminação de uma prática retém em torno de si uma componente discursiva (BENKLER, 

2006, p. 68) que interconecta seus sujeitos. 

Diferentes componentes discursivas atravessam os scans e seu entorno. Observando os 

dados, certos números chamam a atenção por traçar um panorama desta subcultura - em 

especial, de sua forma produtiva. Por exemplo, a partir da análise dos dados coletados foi 

possível perceber que o cenário dos scans no Brasil dialoga com aquele de cunho 

preservacionista que se dá em outros países - especialmente com o mercado de comics norte-

americano. Um diálogo que representa a manutenção e disseminação de um discurso - 

daqueles, o preservacionista; destes, o da preservação aliada a expansão. 

Mas, como se desenvolve tal diálogo? Simples, sempre após as quartas-feiras, já que, como 

afirmara o pesquisador Douglas Wolk, o mercado de comics norte-americano e também o 
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fandom em torno dele está sempre à espera deste dia da semana (WOLK, 2011), quando 

novas edições chegam às lojas especializadas, livrarias - sejam estas em formato físico ou 

não. 

Em nosso levantamento, percebemos que, apesar da disseminação dos scans representar 

uma atividade colaborativa aparentemente diária é especificamente nos fins de semana que 

esta prática ganha mais intensidade e seus grupos disponibilizam mais scans. Blogs e fóruns 

como SoQuadrinhos e Darkseid Club, por exemplo, demonstraram uma maior atividade - ou 

seja, “lançam” mais scans - preferencialmente nos fins de semana. 

Existem duas razões aparentes para tal prática. Uma delas, como sugerimos alguns 

parágrafos acima, diz respeito à regularidade. Tomemos como exemplo o que se dá com 

comunidades dedicadas à legendagem de conteúdo audiovisual - como já citamos 

anteriormente. Tomemos por exemplo as comunidades dedicadas à legendagem colaborativa 

de séries de TV: nelas, há uma clara janela de produção entre a disseminação de um 

determinado conteúdo e a disponibilidade de sua respectiva legenda traduzida. Esta janela é 

um intervalo para que a atuação colaborativa se desenvolva. 
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Com os scans se dá algo semelhante, uma vez que sua distribuição geralmente se concentra 

nos dias posteriores ao lançamento de novas publicações no mercado estadunidense - aquele 

que alimenta as comunidades scans com maior frequência. Existem exceções expressas por 

comunidades e grupos donos de um viés preservacionista - caso dos blogs ligados à iniciativa 

Era Marvel e ao fórum Baú da Marvel. 

Grupos assim, dedicados à digitalização, restauração e à cobertura da cronologia de 

edições e publicações lançadas no país, observam os scans como um processo colaborativo 

com o claro objetivo de suprir seu fandom com HQs já publicadas, mas nunca vertidas para o 

formato digital. Com a análise foi possível perceber que grupos como Aquiles Grego, por 

exemplo, apesar de uma produção marcada por um volume relativamente baixo, mantém uma 

regularidade na disponibilização de scans. 

Scans e o entorno hipertecnológico de seus usuários 

Dissemos em diferentes momentos de nossa investigação que a subcultura scan é tributária 

das mesmas transformações que envolvem os meios culturais-comunicacionais 

contemporâneos e que os arremessa na direção do entorno hipertecnológico disputado por 

indivíduos, suas experiências individuais e à urgência destes em transpor a tênue linha que 

separa tais meios na direção de novas possibilidades de apreensão e consumo midiático-

cultural. 

Afirmamos, sobretudo, recorrendo as apropriações e expansões concebidas 

colaborativamente em torno de um artefato cultural-comunicacional analógico - neste 

contexto, as HQs -, que o entusiasta deste reconheceu as redes, os dispositivos 

hipertecnológicos com os quais interage e, tomado pelos saberes acumulados em tal entorno, 

procurou com eles ampliar o lidar com seu objeto/artefato de apreço (DUFFETT, 2013, p. 

612). 

O comportamento on-line dos usuários de comunidades scans e o uso que fazem deste 

entorno hipertecnológico, com seus dispositivos e saberes compartilhados, nos sugere algo de 

tal relação. Isto porque, dado que tais comunidades mantêm perfis em diferentes ambientes 

interativo-comunicacionais, seus usuários também reconhecem e percebem tais espaços como 

só através do consumo de algo, mas como uma oportunidade para interagir com outros 

usuários - e este é um dado importante, já que 7% dos entrevistados afirmaram seu interesse 
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pelas comunidades scans não só pelo que elas produzem, mas por uma oportunidade de 

conhecer e interagir com outros. 

E esta interação com as comunidades scans, por sua vez, ultrapassa os fóruns e blogs, uma 

vez que 53% dos que responderam nosso levantamento disseram acompanhar os grupos e 

comunidades através dos perfis destas em redes sociais. Voltamos assim à complementaridade 

que esta relação midiático-colaborativo com os scans encerra - assim como com outros 

artefatos deste gênero. 

Por isso, visando avaliar o uso destes ambientes e dos dispositivos para tanto, incluímos 

em nosso formulário alguns itens acerca da familiaridade dos usuários com as redes sociais. 

Para tanto, perguntamos sobre que dispositivos são utilizados no acesso a tais ambientes e que 

os usuários indicassem quais destes seriam os preferenciais quando do acesso e interação. 

No primeiro formulário que aplicamos em meados de 2012, 57% dos que o responderam 

disseram fazer uso preferencial do notebook quando da interação com as redes sociais e 

comunidades scans. Com a aplicação do segundo formulário, este percentual cresceu três 

pontos, chegando aos 60% de utilização entre os diferentes dispositivos apontados. Com base 

nos dois questionários, computadores de mesa e notebooks se mostraram os dispositivos 

preferenciais dos usuários entrevistados quando relaciona-se é o interagir com os ambientes 

hipertecnológicos. 

Outro ponto interessante também relacionado aos dispositivos utilizados pelos usuários 

disse especial respeito à expansão deste interagir: em 2012, 25% dos entrevistados disseram 

recorrer a smartphones para acessar às redes e outros ambientes interativos. Na segunda 

consulta, este percentual saltou para 43%, mostrando que os dispositivos móveis se tornaram 

ainda mais populares entre os usuários de comunidades scan. 

7.4. SCANS E O PERFIL HIPERTECNOLÓGICO DE SEUS USUÁRIOS 

Algumas conclusões importantes para nossa investigação até aqui puderam ser retiradas 

através da aplicação dos formulários realizada com usuários de comunidades scans. A 

primeira delas foi a constatação de que o scanner é, em essência, um fã de HQs e do domínio 

cultural-comunicacional desta mídia. 

Influenciado ou não por outros ou pelo entorno expandido adotado, o usuário de 

comunidades scans tira proveito da proximidade que as hipertecnologias proporciona para 

não apenas aproximar-se de seu objeto de estima, mas, ainda, apropriar-se dele e perceber tal 
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artefato midiático-colaborativo como algo através o qual faz-se possível o estabelecer de uma 

relação interpessoal compartilhada com outros. 

O indivíduo das comunidades scans experimenta e expande um ambiente midiático-

colaborativo que o associa, ao mesmo tempo, a um plano simbólico de experimentação 

original (o domínio do fã de HQs com o qual se familiarizara anteriormente) e à expansão 

adaptada colaborativamente deste e que enreda seu novo “domínio”. 

Uma construção hiperindividual, como sugerimos em capítulos anteriores. Do tipo que 

acrescenta novos pontos à nossa idéia de que a transposição de um determinado artefato 

cultural-comunicacional para uma nova esfera reflete a ansiedade daqueles que, interpelados 

pelos limites deste determinado artefato e pelas possibilidades do entorno hipertecnológico 

recentes, estabelecendo novas formas de experimentar e sorver deste artefato e das 

conversações com outros que ele termina por criar em sua expansão (BAYM, 2010, p. 56). 

Ao longo desta pesquisa, enumeramos algumas particularidades e similaridades entre o 

fandom expandido representado pelo scans e outros artefatos midiáticos-colaborativos que se 

desenvolvem através ao longo da fronteira que combina cultura, comunicação e 

hipertecnologias. Uma das considerações que pudemos constatar com a análise dos 

formulários e dos dados é a de que a noção de pertencimento é muito cara aos usuários de 

comunidades scans. 

Este pertencimento e seus valores nos parecem cultivados em diferentes momentos e 

reunidos quando do ultrapassar das fronteiras que citamos acima. Se a comunicação e o 

entorno hipertecnológico recentes recombinam diferentes formas midiático-culturais, são 

mesclados também seus diferentes planos de experimentação: ao expandir um meio, a relação 

de seus atores com este também será ampliado; se uma hipertecnologia impele um artefato à 

expansão, seus consumidores/produtores/prosumidores também são impelidos em tal 

movimento. 

Este é o viés que nos leva a constatar, ainda a partir dos dados coletados, que a manutenção 

de uma noção hiperindividual de envolvimento quando, mesmo assediado pelo entorno 

hipertecnológico/hipercultural das redes e suas tênues demarcações, resulta dos esforços de 

um sujeito em busca espaços, práticas, recursos, suporte e da identificação que somente a 

noção de uma comunidade expandida parece oferecer. 
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Um scan é uma HQ e, ao mesmo tempo, a expansão dela e a chave para a noção de 

comunidade expandida que ela cria. Participando, colaborando ou mesmo consumindo, o 

indivíduo ligado à quaisquer das etapas de produção/consumo de um scan estará atrelando-se 

não apenas ao artefato-fim representado por este novo momento expandido de uma mídia, 

mas, ainda, com seus processos e valores fundadores. 

Pertencer, pelo que pudemos perceber através das comunidades scans e de seus usuários, 

se mostra uma questão de absorver elementos originários de esferas culturais, tecnológicas 

familiares e de seus ambientes midiáticos-colaborativos, convergindo-os não só à manutenção 

destes planos e sua experimentação possível, mas formulando as particularidades de um 

domínio expandido reconhecível por atores identificados com as diferentes manifestações de 

seus valores. 

No fim, o scan se revelou uma espécie de convite à experimentação, à expansão e ao 

pertencimento hiperindividual/hipermoderno de uma mídia bastante cara aos seus entusiastas. 

Mas não são todas a expansões hipertecnológico-midiáticas caras? E estas geram frutos, 

não!? No caso dos scans, sim… Mesmo aqueles involuntários e que discutiremos quando de 

nossas conclusões.  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8. O SCAN E SEUS REFLEXOS SUBCULTURAIS NO BRASIL E NA ESPANHA 

Dissemos que os scans refletem uma subcultura midiático-colaborativa relativamente 

recente e, ao mesmo tempo, um artefato expandido produto do encontro da expressão de uma 

forma cultural-comunicacional com a articulação imprevista, colaborativa e mediada 

hipertecnologicamente do produto de uma indústria pelo fandom igualmente expandido 

dedicado a tal. 

Entretanto, é preciso acrescentar que o que os scans promovem algo mais a tal indústria e 

este algo reflete um certo embate com os modos como esta se apresenta e se coloca diante de 

seus consumidores e das necessidades destes - incluídas em tal contexto, aquelas que 

floresceram com expansão hipertecnológico-cultural e comunicacional. 

Lembramos, o scan é uma prática ilegal e algo que viola diretamente questões relacionadas 

à propriedade intelectual em torno das publicações que são apreendidas colaborativamente e 

envolvidas em novo formato ampliado distinto daquele que tradicionalmente envolve às 

Histórias em Quadrinhos. O papel é o meio primordial de uma HQ e um scan é seu modo 

expandido: a ampliação ilegal, digital e colaborativa deste meio - mesmo que a contragosto de 

sua indústria. 

Discutir os scans e seu entorno subcultural não implica apenas analisar como seus adeptos 

expandem sua mídia originária, mas reconhecer a existência de diferentes intenções que 

atravessam esta prática e, de certa forma, as vontades daqueles que, direta ou indiretamente, 

estão envolvidos nas diferentes dinâmicas que alimentam tal entorno midiático-colaborativo. 

Então, discutamos algo do impacto dos scans sobre as HQs e sua indústria… 

Dito isso, o ponto de partida deste capítulo será uma afirmação: os scans e a subcultura em 

torno de sua forma midiático-colaborativa se posicionam não apenas através de artefatos 

expandidos de uma mídia, mas, ao mesmo tempo, do desafio imposto a uma indústria ainda 

de certa maneira confusa com as dinâmicas hipertecnológico-culturais transformadoras que 

ora envolvem seu entorno próximo e com as quais esta mesma indústria está aprendendo a 

lidar. Assim, devemos buscar de certa maneira um panorama do impacto desta subcultura. 

Falamos até aqui que um dos motores desta subcultura é seu fandom, o domínio de seus 

entusiastas e o lugar tático que concebem em torno de seu objeto de culto - este, expandido e 

que, poderíamos considerar, espera pelo reconhecimento e atendimento das expectativas, 
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vontades e ideais em relação ao objeto que cultuam e da indústria cultural em torno da qual 

seu domínio colaborativo se articula. 

Dissemos há alguns capítulos que os scans detêm uma configuração bastante específica no 

Brasil: tal artefato midiático-colaborativo se veste com certas componentes preservacionistas, 

curatoriais e de experimentação. Talvez porque, no Brasil, a indústria das HQs se 

desenvolvera de modo demasiado intenso em seus primeiros momentos, conheceu seu auge 

prematuramente e, como cultura massiva, perdera muito de seu espaço. 

Assim, parece evidente a necessidade de uma comparação entre o cenário local deste 

embate entre indústria e scans com o que se dá em outros cenários: especialmente cenários 

onde a indústria das HQs pode ser vista como uma que provê e corresponde às expectativas de 

seu fandom com o produto de sua expressão - ou muitas destas. 

Como uma das etapas desta investigação se desenvolvera na Espanha - mais 

especificamente em Barcelona, na região da Catalunha - a escolha por aquele país e por uma 

região específica se justificaria pela importância desta última: a Catalunha é um polo regional 

e nacional da indústria de HQs na Espanha, sendo tradicionalmente a principal responsável 

por prover ao fandom de HQs do país, uma vez que responde por 96,8% do que esta indústria 

produz (CONECTA, 2012, p. 163) como aponta o relatório “Comércio Interior del Libro en 

España 2012” da Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). 

Isto colocado, o panorama que se buscará neste capítulo será o de estabelecer uma análise 

possível acerca da mesma subcultura que ora investigamos naquele país, comparando o 

cenário industrial-cultural de lá com aqueles expressos no Brasil, verificando, sobretudo, 

como, enquanto expressão, o scan interpela e interroga sua indústria originária empurrando-a 

à renovação/expansão e, com isso, como esta tem que aprender como caminhar de mãos dadas 

com a expansão colaborativa do fandom construído ao seu redor. 

Mas, primeiro, algumas perguntas e impressões… 

8.1. UMA FORMA EXPANDIDA COLABORATIVAMENTE, MAS… 

Para uma análise do scan e de sua subcultura no Brasil - e, mais, de seu diálogo enviesado 

com indústria das HQs que nutre seu entorno -, como breve ilustração, procuramos atentar 

para o que dizem os dados do Le MOTif em 2012. 

Segundo o levantamento do observatório do livro e da escrita da França naquele ano, algo 

da realidade da subcultura dos scans e do seu impacto na indústria cultural de onde deriva foi 
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verificado ali: constatou-se que o volume de HQs publicadas naquele país e que vinham sendo 

ilegalmente armazenadas e/ou distribuídas através da rede somente crescia e, ano após ano, 

estava no centro de uma ascendent que, apesar das preocupações demonstradas e sugeridas no 

relatório, não sugeria uma eventual reversão de tal quadro (LE MOTIF, 2012). 

De acordo com o Le MOTif, somente em 2011, entre 8 e 10 mil HQs foram ilegalmente 

vertidas para o digital, disseminadas através da Internet e permaneciam disponíveis para 

download quando da realização daquele levantamento. A maioria destas encontravam-se à 

disposição através de sistemas de armazenamento gratuito ou mesmo ambientes peer-to-peer 

(LE MOTIF, 2012). 

Apesar dos números expressivos, a própria agência afirma que tais dados poderiam ser 

ainda mais significativos, já que o levantamento não considerara o consumo destas através de 

fóruns e de outras comunidades restritas de usuários quando da coleta e reunião dos dados 

(LE MOTIF, 2012). 

Por sua vez, persiste algo que não é dito na pesquisa: em países onde as limitações à 

distribuição de conteúdo editorial se configuram em problemas à difusão deste mesmo 

conteúdo - e com os artifícios expandidos disseminados com a ascensão e adoção das 

hipertecnologas - potenciais leitores recorrem ao conteúdo com as características apontadas 

pelo Le MOTif como uma alternativa para lidar com um tal ausência; como tática (DE 

CERTEAU, 1994, p. 45) para lidar com uma relação aparentemente desigual entre eles, 

consumidores, e a indústria cultural que os nutre. 

É em decorrência de um certo conjunto de limitações impostas pela dualidade indústria-

mercado que fãs e usuários das redes enveredam através dos scans e de sua subcultura: 

especialmente no Brasil, eles ingressam e envolvem-se com as práticas e dinâmicas dos scans 

lançando mão do instrumental colaborativo disponível em seu ecossistema. 

Um mesmo ecossistema entremeado cultural e hipertecnologicamente que os impulsiona 

através de seus modos de fazer mais e mais simplificados: modos capazes de possibilitar não 

apenas a experimentação de algo, mas a apropriação, expansão e disseminação do que se 

reconfigura (SCOLARI, 2008, p. 114) a partir do que produz uma indústria que 

aparentemente não os enxerga e, involuntariamente, termina por estimular esta tal dinâmica 

imprevista e não-autorizada circulação de conteúdos como espécie de antídoto às frustrações 

destes frente a uma dinâmica de consumo que os desaponta (JENKINS, 2013, p. 219 de 636). 
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Esta é a amplitude do apelo, recorrendo a Lessig (2008, p. 69), daqueles que se dedicam 

aos scans e cujos reclames e atuação parecem dizer: - Queremos o produto de sua indústria e, 

para tê-lo, estamos dispostos a manipulá-lo, transformá-lo, tratá-lo nós mesmos e a 

compartilhar o produto desta apropriação com nossos iguais em condição até que você nos 

perceba e às nossas expectativas. 

8.2. OS SCANS E A CONTINUIDADE ESTRUTURAL DE UM ARTEFATO 

Em capítulos anteriores sugerimos que um scan se configura em uma alternativa tática: um 

artifício de seus sujeitos - e do fandom que estes compartilham com outros em torno das HQs 

- para transpor a lógica de consumo de seu objeto primordial de culto expandindo este para 

suportes hipermidiáticos contemporâneos - e com isso lograr romper uma cadeia produtiva 

capitaneada por esta indústria cultural que não os reconhecia. 

O scan expressa uma resposta colaborativo-midiática e, porque não, hipermediada para 

uma mídia cuja lenta transição ao digital transparece certas expectativas dos seus 

interlocutores em relação ao entorno de experimentação imediato deles - um suporte 

tradicional e analógico - e à expansão deste entorno e das possibilidades que esta encerra. 

Sobre seu processo interativo de apropriação e manipulação midiático-colaborativa - 

mesmo que, como dissemos, não haja uma cronologia dando conta de seu surgimento, já que 

“a primeira regra dos scans é não falar sobre os scans” (HONORATO, 2013) - podemos 

afirmar, que no Brasil, os scans se confundem tanto com a expansão/evolução 

hipertecnológica quanto com as mudanças industriais e editoriais que atravessam as Histórias 

em Quadrinhos e seu meio. 

Criador do zine Rapadura Açucarada - considerado um dos primeiros divulgadores dos 

scans no país juntamente com o ora extinto A Toca do Carcaju -, Eudes Honorato afirma que 

seria impossível pensar o scan sem considerar as implicações o diálogo involuntário que se 

desenvolvera a partir dos usuários e fãs de HQs (HONORATO, 2013) na direção da indústria 

que alimenta tal processo e dos processos de interação e colaboração que emergiram com as 

hipertecnologias - e foi esta combinação de elementos e atores que culminou na disseminação 

desta subcultura colaborativa através de seu domínio de experimentação. 

Os scans implicam diferentes matizes e humores tanto da indústria que nutre tal entorno 

quanto do próprio domínio do consumo de HQs: se em relação aos scans percebemos 

diferentes momentos, instantes de apreensão e adaptação pós-produtivas (BOURRIAUD, 
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2007, p. 23) que ilustram seu processo, estes resultam não só de um artefato que foi 

apropriado e hipertecnologicamente ampliado, mas remete ainda às apreensões 

hiperindividuais de seus atores em relação à indústria cultural com a qual dialogam. 

Isto porque devemos perceber um certo instante hipertecnológico-cultural complexo do 

qual a indústria de HQs não se distanciara e que também envolvera os scans: aquele em que a 

função desempenhada por consumidores a partir de seus domínios de experimentação e 

convívio engendraram uma continuidade estrutural adversa, periférica, tática até, em torno 

desta mídia e de seu artefato midiático-colaborativa expandido. 

Devemos atentar para o que se dá em tal continuidade porque ela reflete uma lógica 

também aplicada a outros e diferentes artefatos culturais expandidos que lida com certas 

particularidades envolvendo cada um destes - especialmente quando analisamos o lugar dos 

scans para o fandom de HQs no país. Os scans amplificaram o espaço ocupado pelo fã 

possibilitando a este lidar com a ausência de dialogo com a indústria responsável por prover 

seu objeto de culto: o artefato midiático-colaborativo representado em um scan é um chave 

subcultural. 

Diferentemente do que tradicionalmente se desenvolvera com certos artefatos - como os 

audiovisuais, onde a distribuição de conteúdos destes gênero através das redes dialoga com a 

emergência de uma cultura de distribuição de conteúdos e não de uma adaptação destes -, com 

os scans seus usuários se viram envolvidos por um certo contexto ambivalente que já 

apontamos anteriormente: preservar e disseminar uma forma midiático-cultural expandida 

entre os que a cultuam e a experimentam implica estabelecer laços; implica, sobretudo, tomar 

parte e pertencer a tal ambiente. 

Com os scans há a expansão de algo concebido cultural e industrialmente, mas, também, 

um manifesto comunitário embalado em uma forma midiático-colaborativa: ao expandir as 

componentes industriais de um artefato cultural, um scan apropria-se, interpela e liberta este 

das amarras aparentes de seu ecossistema midiático original. Com isso busca e expressa não 

apenas a satisfação das necessidades daqueles envolvidos e participes por seu entorno, mas, 

também, disseca de certa forma o modo como este algo lida com as expectativas de domínio 

dos seus interlocutores e de seus anseios hiperindividuais por envolvimento. 

Se, como explica Honorato, tal processo se desenvolve com o digitalizar (escaneamento e 

geração de uma versão digitalizada do produto), na obtenção de algo material e 
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industrialmente concebido em um invólucro digital (como HQs distribuídas digitalmente 

através de canais que comercializam esta mídia em tal formato), mas que, ambos, findam em 

espécie de (re)edição (HONORATO, 2013) de uma forma cultural culminando artefato 

expandido, é porque tal processo midiático-colaborativo expressa uma certa mensagem. 

A imersão dos usuários desta subcultura em seu entorno de interação/consumo e a 

transformação deste em um outro espaço possível de convívio/compartilhamento é parte desta 

mensagem, já que o fandom de HQs amplificado ampliou, ainda, a possibilidade de 

interpelação de um artefato cultuado. Esta amplificação, uma hipermediação calcada na 

transposição simbólica, lógica e interativa de uma mídia na direção de um outro e 

transformado ecossistema (SCOLARI, 2008, p. 115), atribui outros contornos ao domínio da 

experiência de consumo original das HQs. 

No caso do Scan, especialmente em localidades onde as HQs enfrentam dificuldades de 

continuidade, logísticas e, ainda, culturais, os fãs que enveredaram e adotaram o binômio 

digitalização/distribuição colaborativa como forma possível de suprir sua busca pelo que, em 

seu meio nativo, não era oferecido (SCOLARI, 2008, p. 260) - mesmo que se dispusesse às 

“exigências” desta indústria - terminam por adotar, investir e reconhecer parte de si em uma 

resposta tática que lida e subverte os motivadores de certa carência em seu domínio de 

experimentação e, com isso, confrontam a resposta desproporcional que recebiam enquanto 

consumidores. 

Se Wolk observa que a indústria de HQs nos EUA não percebera o impacto inicial dos 

processos ilegais de digitalização em seu, mas, sim, tardiamente, foi porque tal subcultura 

posteriormente ofereceria algumas pistas sobre o futuro de seu negócio (WOLK, 2011): os 

scans se apresentariam como instância onde não apenas só uma experimentação do produto 

de tal indústria era possível, mas, ainda, uma valoração comunal e colaborativa da expressão 

desta - algo que, de certo modo, se dera com os primeiros movimentos da cultura em torno do 

audiovisual e, especificamente, com a cultura que emergiu com o dialogo entre MP3 e os 

ambientes peer-to-peer, 

8.3. O IMPACTO DO SCAN NO BRASIL 

Honorato sugere algumas pistas sobre os scans e a relação que compartilham com a 

indústria cultural que os nutre quando aponta, sobretudo, uma certa dupla-função evidenciada 

na relação entre fãs e o entorno cultural/industrial das HQs no Brasil (HONORATO, 2013): se 
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por um lado esta subcultura se agarra à componente da preservação ampliada e colaborativa 

de um artefato cultural para justificar-se, por outro também não nega o papel de vetor de 

apreciação (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 164 de 686) também desempenhado por tal 

ampliação - sendo esta digna não apenas da simpatia, mas do reconhecimento de seu domínio/

fandom. 

Um domínio que, por sua vez, se desenvolvera paralelamente à disseminação das Histórias 

em Quadrinhos e sua popularização no Brasil, atravessando a própria história da comunicação 

no país ao longo do século passado. A construção de um fandom de HQs no Brasil poderia ser 

situada no período entre as décadas de 1930 e 1940, quando do surgimento dos primeiros 

suplementos juvenis que traziam narrativas deste gênero midiático e, ainda de modo mais 

efetivo, com a invasão dos comic books norte-americanos (JÚNIOR, 2004, p. 65). 

Quando o pesquisador Gonçalo Júnior afirma que com as HQs ocorre uma transformação 

no mercado editorial nacional - com as disputas entre os de tal mercado e a perseguição de 

setores da sociedade que não compreendiam tal meio e seus consumidores - e, como resultado 

de tal, observando a emergência de uma mídia elaborada e de apelo que logo se transformaria 

em fenômeno e motivo de disputa (JÚNIOR, 2004, p. 95), é porque percebe em tal processo 

de transformação também, de certa forma, a demarcação de um novo espaço de convívio 

mediado. 

É preciso dizer que, tanto quanto em outros países - como França, Espanha, Itália e EUA, 

além de outros latino-americanos como a Argentina -, as HQs no Brasil foram historicamente 

relegadas à condição de expressão cultural menor e periférica, sendo que sua indústria se 

deixara conduzir de certa forma por tal lógica - seja em decorrência das diversas disputas 

editoriais que minaram uma potencial consolidação de sua indústria (JÚNIOR, 2004, p. 94) 

ou pela perseguição das editoras por questões culturais-ideológicas que marcaria seus anos 

potencialmente mais promissores (CIRNE, 1970, p. 9). 

Se em meados da década de 1960 o mercado editorial de HQs colhia os louros aparentes de 

seu crescimento, contando com pelo menos cincos grupos editoriais dedicados a tal forma 

comunicacional, em plena disputa - Editora Abril, Rio Gráfica Editora, EBAL, O Cruzeiro e 

La Selva - e mantendo tiragens em torno de 15 milhões de edições ao mês e 180 milhões ao 

ano (JÚNIOR, 2004, p. 324), podemos considerar que muito desta expansão se faz refletida 
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nos consumidores de tal forma - e, como resultado, temos o desenvolvimento de domínio de 

experimentação/afirmação de tal consumo. 

Os números do mercado de HQs no Brasil seguiriam em um crescendo e este atravessaria 

as décadas seguintes em tal ritmo ascendente até, em meados dos anos 1980, encarar seu 

declínio: editoras como a EBAL, de Adolfo Aizen, que em 1983 abririam mão do catálogo de 

editoras como a DC Comics, deixando espaço para que editoras como a Abril e a Globo - que 

nos anos 1990 também interromperia a produção de HQs no país, (JUNIOR, 2004, p. 386) se 

sucederiam em uma contínua descendente desta indústria que observaria, no início dos anos 

2000, sua primeira dispersão - algo que representava, antes de qualquer outro aspecto, 

problemas para os leitores em relação à questões como continuidade, distribuição e, não raro, 

cronologia das publicações. 

Os anos 2000 foram particularmente difíceis para os fãs de HQs no Brasil, já que, depois 

de quase duas décadas à frente do mercado e responsável por representar as duas principais 

editoras norte-americanas de comics no país - ou seja, quase a totalidade desta mídia 

sequencial -, a Editora Abril decidira interromper seu segmento de HQs - ficando apenas com 

as publicações da ligadas à Disney Company. Mas tal interrupção fora marcada, ainda no 

início daquela década, com uma estratégia visando lidar com a enxurrada de novas e pequenas 

editoras que fragmentavam o mercado editorial nacional, com a Editora Abril investindo em 

novos formatos editoriais aplicados às HQs. 

Para a editora, a idéia representava levar as HQs a um público mais seleto de leitores 

criando publicações com mais páginas e melhor acabamento gráfico (JÚNIOR; LOPES, 2007, 

p. 31), mas muito caras para o leitor-padrão do fandom de HQs brasileiras - e ignorando assim 

os fãs com poder aquisitivo mais modesto e as intempéries econômicas brasileiras que 

minavam a capacidade de consumo destes de uma maneira geral. 

De certa maneira, a chegada da multinacional Panini (JÚNIOR; LOPES, 2007, p. 32–33) 

ao mercado brasileiro de publicações assumindo a distribuição das marcas Marvel e DC no 

país coincide com a ascensão do scan e sua subcultura, uma vez que o ingresso da editora em 

nada modificaria o cenário de limitações produzidos nas décadas anteriores com as disputas 

entre os diferentes grupos editoriais que disputavam entre si - sem atentar aos leitores - aquele 

mercado de HQs. Mas, por outro lado, a expansão hipertecnológica e das redes estava 

igualmente em curso e transformava todo o entorno midiático recente. 
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Portanto, entre as premissas que apresentamos até aqui acerca da expansão da subcultura 

scan no Brasil, podemos afirmar que a percepção desta subcultura enquanto tática se faz 

evidente quando, como sugerem Honorato (2013) e Wolk (2011), para a indústria de HQs a 

expansão dos scans foi responsável por levar um novo público às edições em catálogo e 

encadernados lançados por editoras como a Panini e outras no Brasil e na América Latina. 

Wolk reforça esta perspectiva ao afirmar que o formato digital, seja ele legal ou não - como 

no caso dos scans -, tem para a indústria uma função implícita e esta, sim, importante, de 

levar os fãs de volta ao modelo tradicional das HQs: suporte físico, comercializado em lojas e 

inserido no contexto tradicional desta indústria (WOLK, 2011). 

Para nós, quando afirmamos este como um processo tático construído por produtores/

consumidores - ou, como afirma Scolari quando analisa a transformação dos processos e a 

adaptação das formas de fruir (SCOLARI, 2008, p. 243), prosumidores -, o contexto do scan 

frente a indústria é de uma mutação com a qual esta indústria vem aprendendo a lidar e, ao 

mesmo tempo, convivendo com a apreensão de seu produto por toda uma nova potencial 

audiência (WOLK, 2011). 

8.4. EXISTEM SCANS NA ESPANHA? TALVEZ, MAS NÃO COMO NO BRASIL… 

Ana Merino afirma que as Histórias em Quadrinhos na Espanha ilustram espaços de 

tensão, de resistência e de submissão (MERINO, 2003, p. 91): expressariam as condições 

políticas, sociais e econômicas de seus centros culturais/industriais massivos. 

Em Barcelona, por exemplo, uma visita a qualquer loja especializada em Histórias em 

Quadrinhos, tebeos ou cómics - como são chamados por lá - basta para perceber algo do 

diálogo entre indústria e o domínio dos fãs: esta forma comunicacional é parte de um 

processo cultural e midiático ancorado na participação. É em tal diálogo que a perspectiva 

proposta por Merino se faz evidente porque não apenas expressariam uma diversidade 

editorial disponível para os fãs deste artefato, mas, ainda, algo das expectativas culturais e de 

participação inerentes à profusão de indivíduos que compartilham e dividem tais espaços. 

O mercado editorial espanhol de cómics faz-se presente, demarca seu lugar e diálogo com 

os fãs, mas, claro, como aponta Manuel Barrero, tem seus problemas. Alguns deles, 

conjunturais, ora refletem o cenário de crise na Europa como um todo e, quando falamos de 

uma indústria também subvencionada pelo Estado, a das HQs não seria diferente 

(BARRERO, 2011). 
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Entretanto, mesmo que submetida aos problemas gerados por uma crise em escala 

mundial/regional, diferentemente do mercado brasileiro, a indústria de HQs na Espanha soube 

dialogar com seu público e, mais, com os diferentes estratos sociais que a rodeiam: 

trabalhando a inserção de seu produto e elementos intrínsecos a ele - como periodicidade, 

continuidade e, em um contexto mais amplo, manutenção de catalogos -, sempre se mantendo 

no centro de um espectro relativamente favorável à disseminação desta forma cultural e, ao 

mesmo tempo, estimulando/alimentando seu público. 

Provavelmente este é um dos diferenciais e algo que distancia uma maior presença dos 

“cómics escaneados” no cenário do fã de HQs na Espanha: há um aparentes estímulo à 

imersão neste domínio de experimentação representado pelas HQs e sua cultura. Não que 

inexistam scans de HQs vertidas para o espanhol, entretanto, como consideraremos aqui, o 

vigor dos scans é reflexo de que modo sua indústria se faz presente; de como e quão 

consolidada esta cultura está; e da resposta de seus consumidores/entusiastas a ela. 

De modo semelhante àquele que se desenvolvera no Brasil - quando publicações como 

Juquinha, Guri, Comico e O Tico-Tico deram o pontapé inicial do culto às Histórias em 

Quadrinhos por aqui (MOYA; OLIVEIRA, 1975, p. 201) -, a história das HQs na Espanha se 

estabelece no início do Século XX com o surgimento de publicações ilustradas voltadas ao 

público infanto-juvenil que, apostando nos comics norte-americanos e em personagens que 

refletissem tal tendência, se expandiram rapidamente. 

Assim como se dera tardiamente com a nossa Suplemento Juvenil, em 1934, o surgimento 

de publicações como Charlot (1916) e TBO (1917) na Espanha são dois dos marcos da cultura 

dos cómics daquele país — algo que pode ser particularmente ilustrado com a própria TBO, 

considerada um marco do gênero, da própria indústria de HQs daquele país (MINISTÉRIO 

DE CULTURA, 2010) e uma revolução que se instalaria no inconsciente coletivo espanhol. 

O impacto cultural das HQs no Brasil e na Espanha poderia ser medido, talvez, tão 

somente pelas tiragens de duas destas publicações: se enquanto na Espanha a revista TBO 

(1917) registrara sua maior tiragem em 1935 com 220 mil edições (MERINO, 2003, p. 91), 

neste lado do Atlântico a Suplemento Juvenil (1934) emplacava a tiragem de 360 mil 

exemplares, se transformando em um dos primeiros fenômenos desta nova mídia. 

Porém, tanto quanto no Brasil, o mercado editorial de HQs na Espanha sofrera o impacto 

de uma visão reducionista quanto à natureza desta mídia - encarada, por vezes, como 
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expressão cultural menor, ameaça a seus muitas vezes jovens leitores, dentre outros aspectos 

negativos. Entretanto, tal mercado - e a própria cultura dos cómics - sofreria os efeitos da 

Guerra Civil Espanhola (que impusera um hiato forçado ao gênero e dificuldades às editoras 

de um modo geral), com a ascensão posterior do Franquismo após o fim do conflito (que vê o 

surgimento de editoras como Editorial Hispano Americana, Editorial Dolar, Novaro España e 

Editorial Bruguera, dentre outras) e com demais questões econômicas posteriores que 

terminariam por minar ou fragmentar o mercado - algo que pode ser exemplificado, por 

exemplo, pelo o fim melancólico da Editorial Bruguera ao final dos anos oitenta (EL PAIS, 

1982). 

O caso do Editorial Bruguera, novamente, espelha o resultado de uma dinâmica que 

também afetaria o mercado editorial brasileiro de HQs entre as décadas de 1960 e 1990: um 

cenário de disputas entre diferentes grupos editoriais por uma fatia significativa deste mesmo 

mercado, uma posterior fragilização deste cenário com a concentração deste segmento em um 

único grande grupo e seu enfraquecimento e consequente esfacelamento em pequenas editoras 

especializadas, mas incapazes de atender às necessidades de seu fandom. 

Entretanto, diferentemente do que se dera com o mercado brasileiro, entre os anos 1970 e 

1980, a fragmentação do mercado de HQs na Espanha se mostrou salutar, já que, renovada, a 

indústria nutriria o sentido e o culto por esta mídia e, como aponta o relatório mais recente da 

Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), a impulsionaria na direção de 

números estáveis e ligados a diferentes perfis de leitores que compõem este domínio 

(CONECTA, 2013). 

Editoras como a Norma Editorial (1977), Planeta de Agostini (1985) e ECC Ediciones 

(1995) representam alguns dos nomes e indicadores do fôlego obtido pela indústria das HQs 

na Espanha ao fim dos anos 1970 e em sua renovação. Segundo um informe de 2009 do 

Ministério da Cultura (CONECTA, 2011), o mercado de HQs na Espanha ora se encontra 

pulverizado entre diferentes empresas editoriais, sendo Planeta de Agostini, Norma Editorial e 

Ediciones Glenat de España as responsáveis por prover cerca de 66% da oferta desta mídia no 

país. 

A diversidade e pujança do mercado de HQs na Espanha somada à regularidade com que 

os acervos são mantidos nos canais de distribuição tradicionais e, como parte de uma política 

estatal de apoio a esta mídia, o incentivo à leutira de HQs em bibliotecas e escolas 
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(CONECTA 2011), representam alguns aspectos a considerar quando constatamos diferenças 

significativas entre os mercados brasileiro e espanhol de HQs e, por consequência, a aparente 

inibição quanto à proliferação de versões escaneadas desta mídia. 

No Brasil, por sua vez, o cenário entre os anos 1970 e 1980 fora distinto daquele na 

Espanha, quando ditoras importantes como a Editora Brasil-América (EBAL) - que durante 

muito foi a principal promotora da cultura de HQs no país (JUNIOR, 2004, p. 393) - e a 

Block Editores simplesmente deixaram de existir, perdendo espaço para a Editora Abril e 

Editora Globo (estas, ligadas a dois dos principais conglomerados comunicacionais do país). 

Nos anos 2000, depois de revolvido por uma crise sem precedentes (UNIVERSO HQ, 

2001), o mercado brasileiro de HQs, como dissemos, se fragmentara em diversos selos e 

pequenas editoriais. Aquelas dentre as grandes editoras responsáveis por fomentar a cultura 

das HQs no país deixaram de operar, enquanto apenas a Editora Abril resistia e mantinha seu 

catálogo de publicações. 

Esta resistência chegaria se encerraria em 2001 com o início das operações no mercado de 

HQs da italiana Panini Comics - que assumira a representação/distribuição das editoras DC 

Comics e Marvel Comics no país enquanto, ao mesmo tempo, procurava lidar com questões 

que afetavam a própria cultura de HQs, como distribuição e regularidade de edições. 

Os efeitos destas duas componentes, por sua vez, está, não por acaso, no cerne do 

surgimento da subcultura scan no país e a saída de cena da Editora Abril e a chegada da 

Panini Comics coincidem não apenas com as mudanças no mercado editorial de HQs no 

Brasil - fragmentação de editoriais, mudanças estratégicas/empresariais, formatos, etc -, mas, 

ainda, com a percepção do público leitor de HQs em relação à expansão hipertecnológica 

desta mídia. 

A constatação de que a subcultura scan não detém na Espanha o mesmo significado e 

relevância para o fandom que demonstra no Brasil por uma observação aparente em torno de 

como as HQs se consolidaram culturalmente naquele país e do que resulta das deficiências de 

um segmento que não conseguiu lidar com as particularidades de seu mercado editorial e nem 

com seu público por aqui. 

Na Espanha, diferentemente do que se desenvolve no Brasil, a cultura em torno das HQs 

foi adotada e tem sido estimulada pelo Estado como componente de promoção da cultura 

daquele país. O Premio Nacional del Cómic e a difusão da cultura de HQs nas bibliotecas 
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públicas nacionais são dois elementos observáveis naquele país - isso, sem falarmos nos 

diversos Salões Internacionais de Histórias em Quadrinhos, premiações, eventos e oficinas 

realizadas com o fomento governamental (MINISTÉRIO DE CULTURA, 2010, p. 31–36) às 

diferentes vertentes desta forma cultural. 

8.5. UM DOMÍNIO EXPANDIDO E AS PARTICULARIDADES DE UMA INDÚSTRIA CULTURAL 

Diante disso, podemos considerar que na Espanha a inexistência de uma cultura de HQs 

digitalizadas colaborativamente organizada à margem da indústria que promove e difunde 

tradicionalmente esta mídia, como ocorre no Brasil contemporaneamente, reflete uma 

conjuntura industrial e cultural favorável e que provê o fandom em torno desta com o 

combustível necessário à sua existência, satisfação e permanência: a circulação e manutenção 

da cultura em torno das HQs e de estímulo à permanência/estímulo a uma indústria cultural 

por políticas de estímulo ao consumo desta. 

Esta condição, assim, reforça as impressões quanto a natureza da subcultural dos scans no 

Brasil e, como se observa, em outros países latino-americanos: onde este artefato midiático-

colaborativo representaria, como defendemos, para além de um anseio por preservação de 

uma mídia, a resposta hipertecnológico-expandida a uma indústria que não dialoga com seu 

público consumidor e, mais, não oferece a este mesmo público o que ele espera desta 

indústria.  

Um scan, como sugere Honorato (2013) e Wolk (2011), é um instrumento estratégico do 

fandom de HQs para sensibilizar uma indústria que não reconhece o potencial de seus 

consumidores; que não percebe sua natureza latente ou o potencial de consumo inerente a 

seus usuários. 

Com o estabelecimento de um quadro comparativo entre esta subcultura no Brasil e o 

cenário observado na Espanha em torno da cultura de HQs procuramos evidenciar algo da 

realidade que separa consumidores e a indústria que nutre seu culto por aqui: a percepção 

colaborativa de um novo espaço produtivo, regido por uma lógica que combina as estruturas 

de uma indústria com a dinâmica hipertecnológica deseus usuários enquanto sujeitos 

consumidores engajados na construção de um entorno próprio de apreciação, renegociação, 

reconstrução e difusão colaborativas tendo como ponto de partida a reconfiguração da 

expressão midiático-industrial com a qual interagem (SCOLARI, 2008; FISHER, 2010). 
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A subcultura scan no Brasil, portanto, expressa o lidar com as peculiaridades restritivas 

inerentes à indústria das HQs e concebe algumas das chaves colaborativas para, por um lado, 

suprir seu fandom com o produto desta indústria - mesmo que à contragosto desta - e 

apresentar os limites/potenciais possíveis para a expansão desta (WOLK, 2011) -, por outro, 

oferecer um lugar de experimentação midiático-colaborativo em torno de uma cultura 

empurrada para segundo plano. 

A subcultura scan, no Brasil e em alguns países latinos onde esta se faz manifesta, 

comunga assim de valores e percepções que potencialmente expandem e reconfiguram o lugar 

ocupado por seus usuários frente a uma indústria que os quer para si, mas que ainda não os 

percebera como uma chave para seu futuro: algo regido pela inerente urgência que as 

hipertecnologias cobram de todas as mídias que ainda não perceberam o caminho da 

inevitável mudança.  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PARTE 4 - CONCLUSÃO 

9. SOBRE ARTEFATOS, USOS E EXPANSÕES HIPERTECNOLÓGICO-CULTURAIS 

Quando expandimos algo, invariavelmente este se transforma e, em tal processo, enreda 

dinâmicas que, apreendidas, desenvolvidas e, por vezes, integradas à vivência daqueles que 

lidam com este mesmo algo e com a periferia tática dos usos e da experimentação deste, 

impregnam-no com mais: o novo; o ampliado. Podemos afirmar que algo deste gênero tem 

atravessado contemporaneamente nossa cultura, comunicação e tecnologias - sendo que os 

efeitos desta travessia gera adaptações, reflexos e transições. 

Poderíamos dizer, por exemplo, que o que originara o MP3 - o artefato ou o ambiente 

tecnologicamente ampliado de experimentação audiovisual e suas reverberações culturais-

colaborativas -, as redes sociais ou quaisquer das diferentes formas midiático-conversacionais 

recentes refletem muito desta tal expansão periférica e tática dos usos ampliados cultural e 

hipertecnologicamente. Assim, por que seria diferente com os scans e seu entorno 

subcultural? 

A verdade é que, para nós, não: não há diferenças… 

Nesta investigação propusemos alguns pontos-chaves para discutirmos como um artefato 

cultural tradicional foi transformado: ampliado, expandido e, com isto, investido por 

dinâmicas hipertecnológicas imprevistas, imprecisas, táticas até, termina por imprimir outras 

possibilidades que redefinem aspectos anteriormente sensíveis e inerentes até mesmo a tal 

artefato - e àqueles consumidores/usuários/entusiastas afeitos às particularidades originais da 

forma cultural que embala tal objeto. 

Perseguimos a noção de mídia colaborativa que atravessa não só o objeto de nossa 

investigação, mas, também, esta outra cultura concebida nas redes, em um entorno 

contemporâneo resignificado hipercultural e hipertecnologicamente pelos usos destas e, 

principalmente, pelas diferentes formas culturais que, submetidas às expansões e compressões 

do entrechoque entre cultura e tecnologia, terminaram por atribuir forma, por exemplo, ao 

mote de nossa pesquisa: os scans. 

O scan é, como sugerimos, um artefato midiático-colaborativo expandido; uma prática 

hipertecnológico-comunitária; e, ainda, um ambiente de experimentação ampliado que 

encontrou no domínio e na afirmação hiperindividual que atravessam seu cerne um ponto de 

intersecção entre meios, práticas, saberes e o inevitável e entrecortado diálogo entre eles. Esta 
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nos parece uma das marcas dos diferentes processos que interpelam as formas culturais 

contemporâneas com a disseminação das tecnologias e do entrelaçar destes. 

Pensamos que uma conclusão, para além de procurar resolver as interrogações e 

inquietações que aqui dispusemos, deve estimular reflexões, apontar direcionamentos - 

especialmente das transformações táticas que envolvem ambientes de experimentação ou 

sobre o lugar da mediação cultural, social e, claro, tecnológica próximos. Discutimos 

artefatos, modos, táticas, indivíduos - ou hiperindivíduos -, seus valores e como estes atuam 

tanto nos atores quanto nos objetos com que estes se investem/interpelam. 

Valores que atravessam não apenas os espaços de ampliados e mediados afirmação, mas 

que impregnam seus artefatos com novas possibilidades de apreensão e uso. Falamos de 

trocas, basicamente. O que se dá com os scans, como defendemos, não é distinto do que se 

desenvolvera com outras formas midiáticas e culturais porque, sobremaneira, lida com a 

expansão destas trocas, com os novos modos de perceber tais, do tomar parte inertente e 

urgente a elas e, mais, do afirmar-se através delas. 

Nos debruçamos e investigamos os scans e sua subcultura expandida nesta pesquisa 

porque percebemos, a partir do olhar para nosso mote particular, que o que envolve este 

artefato é um dos reflexos de um tempo de trocas, de negociações e, mais, de processos que, 

como sugere, Castells (2010, p. 23), reorganizam significados e a própria experiência com os 

meios e a cultura - uma vez que estes também terminam por emergir como componentes para 

a construção de uma identificação coletiva ligada à experimentação midiático-

hipertecnológica. 

Cremos que nesta conclusão devemos refletir sobre os limites ultrapassados pelos scans, 

por seus sujeitos, recuperando não apenas algumas das afirmações que atravessaram estas 

páginas até aqui, mas, ainda, com aquelas que lidam com alguns dos fundamentos que 

procuramos estabelecer em torno deste artefato em suas diversas instâncias e particularidades 

- especialmente quando consideramos que tal como uma chave de resposta para 

interpretarmos não só como uma forma cultural é transformada em seu entrechoque com o 

hipertecnológico, mas, mais que isso, como este mesmo entrechoque pode ser percebido 

através de outras e diferentes formas. 

9.1. UM ARTEFATO HIPERMODERNO/HIPERMEDIADO 
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Canclini acerta quando aponta que contemporaneamente textos, imagens e outros artefatos 

culturais não podem - ou devem - ser percebidos apartados do que seus atores ou os artifícios 

implementados por estes (CANCLINI, 2008, p. 34) fazem do entorno experimentação que 

compartilham. O próprio Canclini afirmara posteriormente que a experimentação é o que faz 

com que o consumo em si se transforme em um instante de reelaboração: nossa relação com 

os objetos, com a cultura destes e seus signos intervêm em nossa vivência e, não raro, 

confluem para o estabelecimento de formas mais ativas - e, porque não, expandidas - de 

implicação/participação (CANCLINI, 2005, p. 42). 

Quando recorremos há alguns capítulos à reflexão de Lipovetsky e sua perspectiva de uma 

cultura ampliada, multiplicada pela liberdade hiperindividual de afirmar o espaço e o tempo 

em que esta mesma cultura se faz manifesta (LIPOVETSKY; SERROY, 2010 p. 97–99), é por 

percebermos o objeto de nossa investigação e o que dele fazem seus atores como expressões 

de uma hipermodernidade que investe sobre todos, mas que traz particular sentido quando 

exprimem as demarcações, adaptações e transições culturais e hipertecnológicas originadas no 

processo de concepção de tais expressões. 

O scan é um destes artefatos hipermodernos e, ainda, algo hipermediado que flerta não 

apenas com os elementos fundadores e intrínsecos de seu cerne expandido, mas que molda 

formas e espaços culturais diversos em uma nova instância de experimentação ampliada. 

Mais: algo que interpela tais elementos e, na mescla destes, convida seus usuários/

consumidores/produtores a que compartilhem dos saberes articulados em torno de tal artefato. 

Lipovetsky nos diz em certo momento de sua bibliografia que nossos artifícios 

hipertecnológicos integram e se fazem expressos em um jogo: há a busca por uma atmosfera 

lúdica quando nos envolvemos com as tecnologias e o entrecortar desta com os planos da 

cultura e do social, já que tal enseja e estimula a participação (LIPOVETSKY, 2009, p. 186). 

Uma perspectiva triádica apontada por Benkler (2006, p. 8) quando afirma que o 

envolvimento individual é estimulado pela conversação e afirmação de uma individualidade 

consciente de um papel coletivo inerente ao ambiente compartilhado (BENKLER, 2006, p. 

99). 

No mês de Agosto de 2014 o blog Ndrangheta & DecK’Arte completara seus seis anos de 

existência e de dedicação à digitalização colaborativa de HQs. Dentre as diversas vertentes 

dedicadas aos scans, o blog tem um foco ainda mais específico: é dedicado ao gênero banda 
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desenhada - ou bande desinée, em francês, que designa o formato das narrativas sequenciais 

de origem européia - e tem certa notoriedade por isso. 

No dia em que comemorou seu aniversário, o Ndrangheta & DecK’Arte também iniciou 

uma campanha através do blog e entre seus colaboradores e leitores. O objetivo? Arrecadar 

recursos entre os envolvidos com aquele projeto visando a compra de uma multifuncional 

para garantir a continuidade do trabalho desenvolvido pela comunidade. Dois meses depois de 

iniciada a campanha, no início de Outubro de 2014, o blog havia garantido recursos 

suficientes para o atendimento da proposta (£L!¢ARPO, 2014). 

Há uma parte do jogo a que faz menção Lipovetsky nesta organização colaborativo-

compartilhada ilustrada por esta ação do Ndrangheta & DecK’Arte: uma parte que lida 

também com o modo como as formas midiático-colaborativas mesclaram individualidade e 

participação através de elementos adotados de diferentes lugares de experimentação, reunidos 

em um composto concialiador hipertecnológico e que representam em si um construto 

transcodificado particular (MANOVICH, 2001, p. 47) encerrando em seu cerne expandido 

não apenas algo ofertado ao consumo, mas, além, uma experiência ampliada deste. 

Lipovetsky e Scolari ofereceram algumas pistas importantes sobre o lugar dos scans 

quando os observamos e seu entorno subcultural: se, de um lado, temos um artefato midiático-

colaborativo que põe em marcha as transformações de uma forma cultural e compele seus 

atores à participação (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p.177), do outro, temos a adoção de 

um artefato que lida, sobretudo, com diferentes artifícios - sejam estes de troca, de produção e 

consumo simbólicos e estes dialogam não apenas com sujeitos, mas com meios e linguagens 

(SCOLARI, 2008, p. 277). 

Mas, ainda, há Manovich e seu alerta igualmente significativo sobre o lugar hipermoderno 

dos compostos novo-midiáticos e de como as formas culturais e tecnológicas recentes se 

comportam: elas nos interpelam para não apenas experimentarmos suas expansões e os novos 

espaços concebidos, mas para que nos envolvamos com o outro, com a trajetória individual - 

ou hiperindividual - deste (MANOVICH, 2001, p. 64): assim, flertamos com a noção de 

comunidade construída em torno de algo propício à adaptação, à transformação e à 

distribuição entre indivíduos vinculados por uma cultura comum, sendo um dos muitos 

resultados da apropriação/adaptação dos códigos de um instante cultural-hipertecnológico.  
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Assim, compostos como os scans emula não uma forma, mas duas formas culturais em 

transformação: a primeira, adaptada e ampliada, em sua escalada rumo à consolidação; outra, 

anterior, buscando sua transição e perpetuação. Em ambos, vemos comunidades construídas 

na fluidez de seus indivíduos, das relações construídas por artefatos resultantes dos processos 

de fragmentação de outros artefatos: objetos, saberes e formas culturais, tangíveis ou não, 

transpostas, envolvidas e ofertadas em um ambiente - este, o hipertecnológico - onde tudo é 

mutável, adaptável, reproduzível (BOOTH, 2010, p. 41). 

Quando em determinado momento desta investigação entrevistamos e coletamos 

informações sobre usuários de comunidades scans, o que se sobressaiu não foi o apreço por 

um artefato apenas, mas a possibilidade de participação, de perceber-se parte de uma 

comunidade que desenvolve uma ação colaborativa em torno de um objeto que, por si, 

mantinha uma relação de afirmação da individualidade de seus atores. Uma afirmação, por 

sua vez, expressa em um domínio igualmente transposto, mas onde seus usuários ora se valem 

de um outro instrumental para experimentar a ampliação de um domínio (BOOTH, 2010, p. 

40) anteriormente experimentado e compartilhado. 

9.2. UM ARTEFATO-VÍNCULO DE PERTENCIMENTO 

São diferentes os níveis de envolvimento e participação que atravessam as hipertecnologias 

e a própria cultura contemporaneamente. Poderíamos acrescentar que o entrechoque entre tais 

instâncias terminam por formar ainda tênues as fronteiras separando-as. Porém, o 

envolvimento e a participação são componentes intrínsecas e inerentes às suas diversas 

formas e manifestações que combinam experimentação, socialidade, cultura e tecnologia - em 

especial, àquelas adotadas por formações, comunidades, grupos associados em torno do culto, 

do gosto, da experimentação através de um espaço/artefato cultural ampliado e 

compartilhado. 

Em um determinado capítulo de nossa investigação nos debruçamos e sugerimos a 

existência de valores que atravessariam e seriam compartilhadas por diferentes formas 

culturais surgidas ou ampliadas no limiar entre o social, o cultural e o tecnológico. Algumas 

destas, condensadas não somente em um artefato hipertecnologicamente expandido, mas este, 

midiático-colaborativo, para além de um produto de culto - ou a reunião de esferas culturais 

cultuadas -, refletiria algo do eco de distintas instituições expressivo-culturais submetidas não 

apenas ao escrutínio dos gostos (FISKE, 1992, p. 33), mas, por estes, consumidores/
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produtores de um entorno ampliado e adaptado, revolveriam e evidenciariam outras 

determinações - algumas, por sua vez, tecnologicamente ampliadas. 

Para nós, o pertencer emerge como uma destas determinações. Afirmamos e defendemos 

que, com os scans e seu entorno subcultural tecnologicamente adaptado e expandido, o que 

temos não é apenas uma transição tecnológico-cultural, mas uma noção de pertença, de 

distinção através da participação (FISKE, 1992, p. 34) e da adoção de uma consequência: se, 

da transição de uma mídia atravessando o entorno hipertecnológico de telas e redes, o 

indivíduo hipermoderno reencontra a expressão que cultuara e seu domínio reconfigurados é 

porque, antes, também flertara, absorvera e adaptara a lógica destes ambientes de 

experimentação ampliada. 

Este pertencer reflete a lógica econômico-informacional dos scans e encerra um certo e 

contemporâneo apelo à ação individual descentralizada - esta, ampliada cultural e 

hipertecnologicamente (BENKLER, 2006, p. 15). Este mesmo pertencer negociado se fará 

expresso na busca por uma afirmação através do envolvimento, na proximidade comunal 

refletida nas conexões e nos espaços, práticas, suportes, identidades e relações compartilhadas 

e comuns (BAYM, 2010, p. 147–148). 
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Estas, componentes da expansão de uma forma cultural - como as Histórias em Quadrinhos 

- e da apreensão desta por seus entusiastas e seu fandom igualmente ampliado como o meio 

que os nutrira até então. 

Assim, quando alçamos o aparentar individual, a afirmação colaborativa e a afiliação 

ampliada como alguns dos valores inerentes aos modos como os scans e seu entorno ampliado 

interpelam as HQs e os seus o fizemos por considerarmos tais como balizadores deste artefato 

ampliado e de seu entorno: valores que expressam algo da lógica de experimentação de tal 

artefato e, ainda, uma leitura enviesada que se apropria de percepções acerca de outros e 

diferentes universos culturais para, assim, buscar perceber cerne recombinado e mediado de 

um artefato midiático-colaborativo. 

É por isso que os scans não podem se dissociar, tanto quanto outros de seu gênero, de uma 

particularidade: a de ser um artefato concebido perifericamente; de ser algo investido pelos 

signos da colaboração, da participação e do capital sociocultural (COLEMAN, 1988, p. S98) 

compartilhado por seus consumidores/produtores/usuários. Assim, compreendemos ainda este 

pertencer como uma chave de resposta possível para, se convier, interpretarmos as 

necessidades hiperindividuais/hipermodernas que envolvem outras formas culturais 

igualmente expandidas. 

Pertencer é parte de um jogo. Quando observamos o culto à forma cultural das Histórias 

em Quadrinhos e seu meio, tal não trata apenas do consumo de uma forma cultural, mas do 

convívio; da ligação dos seus com o ambiente comunicacional e cultural concebido em torno 

de um meio; das diferentes instâncias de afirmação ligadas aos gêneros, editoras, formatos, 

etc; do reunir, do relacionar e do compartilhar inerentes ao experimentar vinculado a tal forma 

cultural (DUFFETT, 2013, p. 395); e, talvez mais importante, da apropriação periférica que 

este mesmo jogo sugere. 

Os scans recuperam uma noção de pertencimento ligada tanto à experimentação das HQs 

quanto à ampliação da experiência compartilhada desta mídia em sua expansão, alicerçando-a 

em sua lógica aos modos hipertecnológicos de um ambiente conversacional-interativo, aos 

saberes ampliados deste e, ainda, atribuem novos contornos à relação com um artefato 

cultural e seu domínio de experimentação/culto, uma vez que este, também conversacional, 

tem tal componente ainda mais evidenciada. 
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É na expansão das necessidades, na afirmação das experiências individuais (BOTSMAN; 

ROGERS, 2011, p. 81), na satisfação através de um ambiente/artefato colaborativo que os 

scans enredam uma noção de reunião que envolve uma ordem particular de sujeitos-

consumidores que flertam não apenas com consumo de seus objetos de culto, mas com a 

possibilidade de sua intervenção na expansão nestes. 

Com a subcultura scan percebemos assim uma mescla de compostos/ambientes adotada 

por indivíduos-consumidores em busca não apenas de algo “digitalmente adaptado”, mas, 

antes, que procuram lidar com a uma perspectiva de pertencimento ligada à experimentação 

igualmente cara tanto ao artefato representado por uma HQ quanto àquele expresso nas 

formas interativo-comunicacionais recentes. 

A mescla dos scans e de seu entorno onde seus interlocutores experimentam, adaptam, 

convivem e disseminam o produto de suas práticas evidencia o que emergira midiática e 

colaborativamente com a ampliação de um artefato encerrara em seu cerne o mesmo potencial 

das formas digitais-tecnológicas recentes. 

Um potencial evidenciado especialmente nas interligações comunitárias, nas construções 

interpessoais e, como aquilo a que nos referimos há alguns parágrafos, na própria noção de 

individualidade (BAYM, 2010, p. 144) compreendida e compartilhada através das múltiplas 

mediações tecnoculturais apreendidas e disseminadas reciprocamente (BAUDRILLARD, 

2009, p. 69) e que ilustram não apenas o que subculturalmente representa um scan, mas, para 

além, se exprime na reunião de saberes que enredam e conectam seus interlocutores em uma 

espiral de participação e experimentação. 

É tal espiral que faz com que indivíduos se reunam para um exercício de 

complementaridade em torno das lacunas editoriais de seu objeto de culto. No contexto dos 

scans e de seu entorno subcultural, este pertencer pode ser ilustrado pelo esforço colaborativo 

daqueles envolvidos na iniciativa A Era Marvel e seu trabalho para complementar a 

cronologia da editora norte-americana no Brasil. 

Tal espiral poderia ser evidenciada ainda quando observada a atuação de blogs como 

Ndrangheta & DecK’Arte ou Vertigem  que, dedicados à periferia e às facetas pouco 24

difundidas de uma mesma forma cultural, envolvem estas perspectivas através do entorno dos 

scans. No caso específico do blog Ndrangheta & DecK’Arte a noção de pertencimento que 

 http://vertigemhq.blogspot.com.br24
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sugerimos nos parece explícita quando os usuários do blog passam a contribuir não apenas 

com seus esforços, mas com o instrumental para a manutenção de suas práticas. Por sua vez, 

em um blog como o Vertigem - assim como outros como The Centurions  e Os Invisíveis  - 25 26

este pertencimento estará ligado à periferia de uma indústira e aos gêneros independentes 

desta que alimentam os scans. 

Pertencer será a componente primordial para a manutenção de fóruns como SoQuadrinhos, 

Baú da Marvel, Baú da DC ou Darkseid Club. Hubs colaborativos que reúnem em torno de si 

usuários dispostos não apenas a consumir o produto de seus esforços, mas, através dele, 

recorrendo a seus objetos de culto, procuram ainda a troca de experiências, a discussão e a 

experimentação das possibilidades conversacionais de um meio para, assim, contribuir para a 

transformação e ampliação de outro. 

Pertencimento é o que transforma um artefato em uma instância de interação; é o que, 

através do envolvimento e da participação colaborativas em torno de algo, faz com que 

indivíduos estabeleçam conversações onde antes havia apenas experimentação; e consumo. 

Pertencimento é uma componente de um jogo, como concluímos: um jogo elaborado, 

hipermoderno/hipermediado e que atravessa diferentes formas culturais. No caso dos scans, 

como sugerimos, este pertencer familiar a tantos e distintos artefatos ampliados, além de 

relacionar-se com sua gênese, é o que atribui a este uma de suas principais nuances: a de algo 

midiático-colaborativo expandido. 

9.3. UM ARTEFATO DE AFIRMAÇÃO MIDIÁTICO-COLABORATIVA 

Em 2009, apenas dois anos desde seu surgimento como comunidade dedicada às Histórias 

em Quadrinhos e à ansiedade de seu fandom, o Comixology aproveitaria aquele momento 

hipertecnológico particular em curso e expandiria as pull lists e, de quebra, se transformaria 

em uma verdadeira plataforma digital dedicada ao consumo e promoção da cultura das HQs 

(ROGERS, 2010). 

Apostando tanto na comercialização quanto no consumo/leitura de HQs e na sua 

disponibilidade através de diferentes plataformas e dispositivos - fossem estes as telas de um 

desktop, notebooks, tablets ou mesmo smartphones - a aplicação logo se tornaria um dos 

principais motores do momento digital desta mídia até pouco refém de seu meio tradicional. 

 http://blog.thecenturions.net/25

 http://osinvisiveis-sq.blogspot.com.br/26
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Para nós, a grande “sacada” do Comixology foi a atenção àquele instante em questão e, 

mais, tirar algum proveito do que de certa forma já se desenvolvia na periferia do fandom de 

HQs - onde, desde a metade daquela década, quando seus entusiastas já conviviam com as 

versões digitalizadas de suas publicações favoritas e, de certa forma, com iniciativas 

capitaneadas por editoras que buscava, até aquele instante, uma forma de atravessar os limites 

impostos à transição hipertecnológica do meio ao qual se devotava até então. 

Com a expansão dos dispositivos móveis de comunicação interativa - como smartphones e 

tablets -, aplicações como o Comixology se viram como que obrigadas a acompanhar o timing 

(GACH, 2013) que vinha se desenvolvendo em torno dos consumidores de HQs - uma vez 

que estes já conviviam, como dissemos, com o que colaborativamente dava forma digitalizada 

a este meio, e, portanto, de certa forma acompanhavam aquela expansão. 

A adoção de novos suportes, dispositivos e plataformas, por exemplo, figura especialmente 

significativa se verificarmos que, dentre as diferentes telas utilizadas para a leitura, o tablet 

tem sido aquele dispositivo preferencial entre os apreciadores de HQs em formato digital - 

sendo muitos deles usuários de aplicações e pull lists como o Comixology (MELROSE, 

2013). 

Porém, há algo mais e primordial quando tentamos analisar esta transição: é que a 

constatação de que ela deve algo significativo aos scans e sua subcultura; que deve, 

sobretudo, ao cuidar comunitário e colaborativo de comunidades, de indivíduos, de fãs que, 

com seus saberes e disposição, com suas perspectivas de interação social e cultural adotadas a 

partir de uma dimensão de expansão do próprio entorno de experimentação compartilhado por 

estes mesmos grupos (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 90), ofereceram de certa forma 

um “lugar de ensaio” para o transformar das HQs. 

Assim, se nesta investigação apontamos e defendemos os scans como artefatos midiático-

colaborativos - invólucros expandidos de uma forma cultural quando de sua travessia rumo a 

outros processo (estes, digitais) - e que estes apresentam-se como que envolvidos pelos 

mesmos sentidos de outras formas culturais ampliadas hipertecnológicamente - e por valores 

comuns a tais ampliações - tal defesa se deve, sobretudo, por reconhecermos que esta 

condição reflete práticas e saberes envolvidos na emergência subcultural ampliada de um 

meio: o scan se tornara um artefato orientado e assediado subculturalmente por componentes 

vinculadas ao domínio daqueles que o alimentam, pela participação, pela preservação do 
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cerne mais específico de um meio, mas, também, por uma forma ampliada de experimentação 

distinta daquela com a qual este mesmo meio tradicionalmente era identificado (LÖWGREN; 

REIMER, 2013, p. 40). 

Recorro ao Comixology ao ilustrar como uma transição imprevista de uma forma cultural e 

de seu artefato - além do curso improvável e colaborativo destes - realimenta e estimula novas 

perspectivas e possibilidades para um mesmo meio. Uma ilustração complexa porque, com 

sua popularização e a expansão hipertecnológica dos tablets e smartphones, e, antes, tirando 

proveito da lógica expressa em aplicações voltadas aos scans como CDisplay, 

ComicBookLover , Comic Viewer , dentre outras, este aplicativo soube aproveitar a 27 28

expansão do suporte que embalava as HQs em seu processo ao digital - especialmente quando 

este processo estava suficientemente amadurecido para que um passo seguinte se 

estabelecesse de fato. 

Assim, o Comixology lida com as minúcias desta transição: lida com a afirmação e 

consolidação de uma forma cultural, mas também dos atores envolvidos em tal processo. 

Quando consideramos os scans como componente a qual deveríamos observar nesta transição, 

isto se decorre da nossa compreensão sobre este artefato e por seu entorno ampliado 

discursivamente apreensão por seus interlocutores, consumidores, entusiastas de práticas 

sintonizadas com um instante cultural e hipertecnológico propício a tal processo. 

Na emergência de algo inovador como o Comixology - tanto quanto outras e tão 

diversificadas formas e expressões culturais ampliadas -, percebemos que é não apenas o meio 

que alimenta tal aplicação, mas seus códigos e modos e isto de certa maneira flertará com o 

que Hall definiu como uma espécie de “conciliação de práticas e codificação” (HALL, 2005, 

p. 121) inerente às comunidades e culturas apreendidas e seus códigos de uso, acesso e 

experimentação. 

Temos com o Comixology uma certa conciliação das minúcias hiperindividuais-

colaborativas que envolvem os scans a partir do que estes promovem com HQs e seu entorno: 

atentando para uma conciliação de práticas e componentes/saberes compartilhados 

atravessando a forma/domínio de audiências habituadas à circulação, à articulação e à 

familiaridade de seus artefatos de estima e a seus limites - buscando, sobretudo, novos usos 

para seus artefatos. 

 http://www.bitcartel.com/comicbooklover/27

 http://www.denvog.com/app/comic-viewer/28
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Aplicações, suportes, formas culturais e artefatos expressam a vivência dos seus, mas, mais 

que isso as relações estabelecida entre seus meios, através do produzir e do consumir 

ampliados pelo viés colaborativo impresso em suas instâncias de experimentação 

(LÖWGREN; REIMER, 2013, p. 42). 

Quando sugerimos que um artefato midiático-colaborativo expandido como os scans 

contribui para que percebamos o estabelecimento de um lugar de pertencimento e afirmação 

aparentemente comuns às diferentes formas culturais, esta sugestão encontrará eco quando 

seus processos são consolidados em diferentes instâncias. 

É desse modo que uma aplicação voltada para um determinado suporte hipertecnológico-

convergente como o Comixology, tanto quanto os scans, aponta algo do desenvolvimento de 

um meio e de como seu cerne foi ampliado por um entorno de experimentação colaborativo - 

de modo semelhante àquele que se desenvolvera em torno de aplicações e formas culturais tão 

distintas como Itunes e MySpace ou do Netflix e sua contraparte Popcorn Time (FERRARI, 

2014): todos se viram obrigados a lidar com as consequências subculturais de ver ampliadas 

suas formas e diferentes artefatos como um dos muitos resultados das investidas midíatico-

colaborativas que sofreram. 

Como sugerimos, o motor destas transições/transformações é algo que paira em torno de 

uma certa sede por afirmação que envolve e atravessa as diferentes formas culturais que, 

assim, como com os scans e do mesmo modo como anteriormente se dera com o MP3 ou as 

formas interativo-conversacionais, compele seus interlocutores ao envolvimento. 

Um motor que faz com que compostos expandidos hipertecnologicamente ultrapassem 

seus limites culturais estabelecidos e os contextos de consumo estabelecidos (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2013, p. 661) - e é sobre tais limites e do potencial além destes que os scans 

e uma aplicação como o Comixology nos fala. 

9.4. EXPANDIDO, DESREGULADO E DESSINCRONIZADO… 

Esta investigação se desenvolvera em torno de um fenômeno - os scans e sua subcultura - e 

de uma desculpa - uma interpretação possível sobre como meios e outras instâncias culturais 

ampliadas (algumas delas colaborativamente) compelem seus atores à participação e como 

esta encerra algumas chaves hipermodernas, hipermediadas e de afirmação. 

Os scans e seus usuários expandiram os limites de um meio e, em tal processo, 

compartilhado por diferentes artefatos midiáticos, terminaram por ampliar a manifestação e o 
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consumo de tal meio. Porém, antes - talvez, até em paralelo -, os scans se mostraram também 

uma alternativa para que procurássemos refletir sobre quão tênues e esfumados são os limites 

que ora separam - se é que o fazem - as formas culturais-midiáticas tradicionais e suas 

contrapartes midiático-colaborativas ampliadas. 

Dito isso, como certa vez afirmou Manovich, devemos, sim, considerar que o que ora 

caracteriza a mudança impulsionada pelos meios digitais é, tanto quanto o consumo destes e 

suas tecnologias, a emergência de uma cultura dispersa de assimilação das formas midiáticas 

tradicionais que compele seus sujeitos/interlocutores à participação a partir do que é 

experimentado e afirmado nos arranjos periférico dos usos destas formas midiáticas 

propiciam a um indivíduo afeito à lógica das novas formas hipertecnológicas - o que faz dele 

um usuário ativo (MANOVICH, 2001, p. 183). 

Em nosso empreendimento, procuramos perceber o sujeito contemporâneo e 

tecnoculturalmente investido, como lida com os artefatos ao seu redor, como se integra a eles 

e seu ecossistema midiático ampliado - com os usos que deles faz -, como se apropria daquilo 

que emerge das formas midiáticas tradicionais expandidas e, em decorrência de tal processo, 

fazendo com que seus diferentes interlocutores participem, vê-se implicado individual, 

coletiva e colaborativamente. 

Cremos significativo notar que o que observamos em relação aos scans deriva de um 

ecossistema complexo, elaborado e vibrante onde diferentes formas culturais/

comunicacionais, como sugerira McLuhan ao propor sua definição ecológica dos meios, se 

retroalimentam, estimulam a adaptação e “dialogam” para que um meio possa ser ampliado 

(MCLUHAN, 2005, p. 320). 

E em relação aos scans e seu entorno subcultural, nada mais coerente do que reconhecê-los 

como um dos resultados imprevistos de um ecossistema cultural-midiático profuso, complexo 

e propenso ao estímulo de transformações das mais diversas - especialmente em artefatos que, 

para o bem ou para o mal, estimulam não apenas a contemplação/consumo, mas, ainda, a 

participação/colaboração a partir da apreensão. 

Quando argumentamos que o envolvimento de usuários com os scans encerram um misto 

de colaboração e pertencimento, consideramos este o aspecto mais visível de tal fenômeno - 

especialmente quando nos confrontamos com o que é colaborativamente concebido pelos 
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usuários deste entorno hipertecnológico e como lidam com os artefatos midiático-

colaborativos que consomem, adaptam e compartilham. 

Está é uma percepção compartilhada e, como percebemos, aceita por muitos daqueles que 

responderam aos questionários que aplicamos ao longo de nossa investigação: para tais, 

recorrer aos scans implica o estabelecimento de uma posição no centro de uma contenda 

cultural, midiática e hipertecnológica: com eles, seus usuários confrontam a indústria cultural 

que os alimentara, apreendendo, adaptando e distribuindo algo em um novo suporte para, por 

um lado, fornecer um meio de curadoria para os seus, e, por outro, provocar tal indústria para 

que reveja seus modos. 

Quando 91 % dos entrevistados afirmam recorrerem aos scans não porque gostem desta 

forma expandida e adaptada de experimentar seu objeto de culto, mas porque os custos para 

obtê-lo em sua forma midiática tradicional são demasiado elevados ou porque questões 

relacionadas à continuidade e presença desta forma são estimuladas pela componente 

curatorial natural deste artefato (DA SILVA, 2013), percebemos que tal movimento integra 

processos que emergem de um ecossistema de estruturas culturais e sociais variadas 

(SCOLARI, 2008, p. 267). 

São modos de atuação compartilhados por diferentes atores envolvidos nas fabricações 

imprevistas de suas experimentações e nos lugares praticados (DE CERTEAU, 1994, p. 202) 

evidenciados em um artefato ampliado: estes, por sua vez, detendo as impressões destes 

mesmos lugares reconhecidos, cultuados e ocupados onde o envolvimento dialoga com a 

implicação com efeitos na condição parasocial que tais artefatos compartilham (DUFFETT, 

2013, p. 563–564). 

E é através de tais movimentos de uso e experimentação de artefatos e seus limites, 

combinados à articulação de sujeitos em um ecossistema que envolve ambientes culturais e 

comunicacionais reconhecíveis por tais atores, que estes ora se lançam e reivindicam 

ambiências não só na condição de consumidores - de participes do experimentar das novas 

formas midiático-colaborativas. 

Este experimentar, para além desta condição, os mostrará particularmente investidos com 

saberes e práticas que, longe de apenas evidenciarem uma relação unilateral com seus objetos 

de culto, de apreço e experimentação, dessincronizam e desregulam as relações que mantêm 

com seus artefatos (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, P. 99), contribuindo para a ampliação do 
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espectro de saberes comuns e tornando este sorver algo hipermediado/estimulado por um 

entorno enriquecido colaborativa e tecnologicamente - e em aparente sintonia com uma 

perspectiva compartilhada e mais ampla de participação comunal (BRUNS, 2010, p. 33). 

9.5. SOBRE PÁGINAS, SCANS E EXPANSÕES… 

Quando começamos a investigar os scans e sua subcultura, nos deparamos primeiramente 

com um objeto retirado de seu lugar. Repetimos isso algumas vezes durante esta pesquisa e, 

especialmente, quando buscamos definir o que se desenvolve entorno deste e de tantos outros 

artefatos submetidos a condições de expansão midiático-colaborativa semelhantes. 

Os scans lidam com a questão da proximidade que mantemos não apenas com os artefatos 

de seu gênero, mas com os vínculos que se estabelecem em torno deles e de seus atores. O 

significado primordial de um scan está exatamente nesta ligação entre sujeitos mediados por 

uma forma cultural - esta, no entanto, ampliada, expandida, hipertecnologicamente 

transformada. 

Falamos sobre páginas, publicações, mas, sobretudo, acerca de um meio, de uma mídia. 

Esta, por sua vez, investida com suas particularidades, mas, também, por componentes de 

vinculação, de vivência e, porque não, emocionais: nossa relação com as formas culturais e 

seus artefatos é, sobretudo, estimulada por uma reunião de sensibilidades e projeções. 

Nos projetamos através de nossos artifícios e artefatos de afirmação. Estes, midiáticos, 

culturais, colaborativos até, demonstram que nossa proximidade com os outros e com os 

diferentes ecossistemas hipertecnologicamente ampliados se dá sob o signo da multiplicidade 

de práticas, saberes e do que emerge do entrechoque destes. 

É preciso recordar que um dos primeiros motivadores desta investigação foi o de tentar 

identificar o que sobraria de um artefato cultural quando transposto para outra esfera de 

interação/experimentação; o que nos revelaria tal processo hipertecnológico e colaborativo; e, 

sobretudo, o que é revelado com a emergência de algo identificado como uma expansão 

midiático-colaborativa deste mesmo artefato. 

Talvez tenhamos atingido nosso objetivo; talvez não em sua totalidade. Entretanto, 

provavelmente tão ou mais importante que responder a tais questionamentos, nos foi 

significativo perceber que tanto o objeto de nossa investigação quanto os atores envolvidos 

por suas práticas, saberes e subcultura continuam sua evolução e ampliação. 
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Os scans e sua subcultura expandida, hipermoderna e hipermediada nos ofereceram pistas 

para tentássemos interpretar não apenas as práticas e saberes que envolvem seu entorno, mas, 

como sugerimos, para reconhecê-las enquanto componentes de um ecossistema 

hipertecnológico-cultural ampliado de diferentes matizes e formas em constante 

transformação. 

Acreditamos ter cumprido tal objetivo, mesmo que tenhamos lançado ainda mais 

interrogações em tal processo porque, no fim, este o papel inerente ao investigar: mais 

respostas; mais perguntas; mais idéias e possibilidades a explorar…  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11. ANEXOS 

11.1. DADOS SOBRE COMUNIDADES SCANS  29

Comunidades, Fóruns e 
Blogs Janeiro Fevereiro Março Abril Total por 

Comunidade 90 Dias Média Disponibilidade

Só Quadrinhos 136 186 328 373 1023 8,69 255,75 FS, P2P

Darkseid Club 36 30 60 72 198 1,60 49,50 FS

Aquiles Negro 12 15 33 31 91 0,82 22,75 FS

Arte HQs 99 133 243 128 603 5,64 150,75 FS

Capas de Gibi 0 0 7 0 7 0,08 1,75 FS

Fantasma Brasil 9 14 21 30 74 0,62 18,50 FS

Fantastic Four BR 0 0 0 0 0 0,00 0,00 FS

Gibis Clássicos 26 41 48 36 151 1,41 37,75 FS

Gibiscuits 12 21 23 8 64 0,64 16,00 FS

Guardiões do Globo 30 18 3 7 58 0,58 14,50 FS

Hard HQ 0 0 0 0 0 0,00 0,00 FS

HQ Vintage 8 9 7 17 41 0,33 10,25 FS

Infinitos Gibis 0 0 0 0 0 0,00 0,00 FS

JmB HQ 10 5 26 8 49 0,46 12,25 FS

Komiker BR 0 0 15 61 76 0,17 19,00 FS

Marvelnautas 22 15 2 6 45 0,47 11,25 FS

Mochileiro dos Quadrinhos 7 8 16 6 37 0,36 9,25 FS, P2P

MSB Quadrinhos 1 5 3 5 14 0,11 3,50 FS

Mundo Marvel 1 10 1 1 13 0,14 3,25 FS

Ndrangheta e DecK'Arte 93 123 59 47 322 3,09 80,50 FS

New Yakult 0 0 0 0 0 0,00 0,00 FS

Nitroglicerina 45 0 0 0 45 0,50 11,25 FS

Os Batutinhas 15 4 1 1 21 0,22 5,25 FS

Os Impossíveis 32 46 41 54 173 1,59 43,25 FS, P2P

Os Invisíveis 1 4 7 5 17 0,14 4,25 FS

Quadrinhos Inglórios 12 31 32 37 112 0,87 28,00 FS

Quadrinhos Patopólis 21 33 37 26 117 1,18 29,25 FS

Quartel do Reco 97 10 28 100 235 1,59 58,75 FS

Rapadura Açucarada 9 5 66 7 87 0,90 21,75 FS

Renegados 73 73 56 64 266 2,47 66,50 FS

Rock e Quadrinhos 14 28 14 22 78 0,67 19,50 FS

Scanmaniacs 93 157 204 191 645 5,64 161,25 FS

Scans de HQ's 0 12 6 9 27 0,27 6,75 FS

Super Scans 0 0 0 0 0 0,00 0,00 FS

Terra 53 0 0 0 0 0 0,00 0,00 FS

The Centurions 7 9 15 4 35 0,39 8,75 FS

Trad-Mania 10 11 14 14 49 0,43 12,25 FS

Tralhas Várias 81 100 102 90 373 3,39 93,25 FS

Transformers Comics 5 20 3 2 30 0,31 7,50 FS

Tropa BR 63 49 40 38 190 1,80 47,50 FS

Vertigem 3 3 7 10 23 0,14 5,75 FS

Totais: 1083 1228 1568 1510 5389 47,71 134,73

Janeiro Fevereiro Abril Maio Total Por dia Média Editoras
So Quadrinhos 136 186 328 373 1023 8,69 255,75 Várias

Darkseid Club 36 30 60 72 198 1,60 49,50 DC

Aquiles Grego 12 15 33 31 91 0,82 22,75 Marvel

HQ Vintage 8 9 7 17 41 0,33 10,25 Várias

Os Impossíveis 32 46 41 54 173 1,59 43,25 Marvel

Os Invisíveis 1 4 7 5 17 0,14 4,25 Várias

Renegados 73 73 56 64 266 2,47 66,50 DC

Tropa BR 63 49 40 38 190 1,80 47,50 DC

Vertigem 3 3 7 10 23 0,14 5,75 Vertigo

Guardiões do Globo 30 18 3 7 58 0,58 14,50 Image

Totais: 394 433 582 671 2080 18,17 520,00

 A coluna Disponibilidade traz informações relativa à forma de distribuição predominante nos fóruns, blogs e grupos scans. 29

As legendas FS e P2P referem-se às políticas de distribuição de arquivos praticadas: através de serviços de armazenamento 
de arquivos ou de serviços de compartilhamento em rede, respectivamente.
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11.2. EVOLUÇÃO MENSAL DA PRODUÇÃO DE SCANS (PRINCIPAIS COMUNIDADES/GRUPOS) 
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Evolução Produção - Scans - Abril 2014
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11.3. FORMULÁRIO APLICADO A USUÁRIOS DE COMUNIDADES SCANS 

Relação de perguntas conduzidas com usuários de comunidades scans.  Para a realização 

da coleta dos dados, recorremos a formulário produzido através da ferramenta Google Docs/

Drive. A lista de perguntas foi aplicada em dois momentos para que pudéssemos verificar 

desvios no comportamento dos usuários destas comunidades. Abaixo listamos o resumo dos 

dados coletados e a distribuição dos usuários em relação aos questionamentos apresentados. O 

formulário contendo as perguntas continua disponível na URL: http://goo.gl/3RjdXN.  

Período de realização: 
1º Momento - Com realização entre Junho e Agosto de 2012 e 45 entrevistados; 
2º Momento - Com realização entre Janeiro e Março de 2014 e 69 entrevistados; 

Público alcançado: 
114 Usuários de fóruns/comunidades scans - especialmente aqueles que interagem com 
os fóruns on-line SoQuadrinhos e Darkseid Club, com predominância de indivíduos do 
sexo masculino e idades entre variando entre 18 e 47 anos; 

Q1. Qual a sua idade? 
Até 20 anos: 38 
Entre 21 e 30 anos: 46 
Entre 31 e 40 anos: 26 
Mais de 40 anos: 2 

Q2. Qual a sua formação educacional? 
Ensino Básico: 5 
Ensino Médio: 36 
Ensino Superior: 63 
Pós-Graduado: 10 

Q3. Qual seu sexo? 
Masculino: 107 
Feminino: 7 

Q4. Em que período você começou a ler Histórias em Quadrinhos? 
Na Infância: 72 
Durante a Adolescência: 40 
Quando Adulto: 2 

Q5. Você coleciona HQs? 
Sim: 99 
Não: 15 

http://goo.gl/3RjdXN
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Q6. Há quanto tempo coleciona HQs? 
Menos de 5 anos: 47 
Entre 5 de 10 anos: 20 
Entre 10 e 15 anos: 13 
Mais de 15 anos: 34 

Q7. Por influência de quem? 
De ninguém: 74 
Meus pais: 12 
Irmãos e/ou outros familiares: 14 
Amigos: 14 

Q8. Já participou de algum fanzine dedicado à cultura das HQs ou alguma 
comunidade? 
Sim: 34 
Não: 80 

Q9. Desde quando você interage com comunidades “scan” e de preservação de 
HQs? 
Menos de seis meses: 3 
Seis meses a um ano: 12 
Mais de um ano: 14 
Entre dois e cinco anos: 50 
Mais de cinco anos: 35 

Q10. Qual o seu perfil nessas comunidades ou grupos? 
Apenas leitor: 65 
Tradutor: 12 
Revisor: 3 
Diagramador: 10 
Um pouco de cada atividade: 24 

Q11. Se sua resposta for “um pouco de cada atividade”, com qual você mais se 
identifica? 
Tradutor: 11 
Revisor: 2 
Diagramador: 9 
Editor de Imagens: 2 

Q12. Se diferente de “Apenas Leitor”, favor responder: como passou a colaborar 
com tal comunidade? 
Atendendo a convite da comunidade: 12 
Iniciativa própria: 37 

Q13. Você integra alguma equipe de colaboradores? 
Sim: 53 
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Não: 61 

Q14. Através de que meios você se mantém atualizado das publicações? 
Visitando o website da comunidade: 80 
Visitando os blogs/perfis das equipes: 13 
Através das redes sociais: 10 
Pesquisando em ferramentas de busca: 11 

Q15. Por que recorre aos scans? 
O custo das HQs impressas é inviável: 47 
Prefiro as edições digitais: 13 
Para selecionar e comprar o impresso do que importa: 44 
Porque gosto da interação com outros usuários: 10 

Q16. Já comprou alguma HQ em papel depois de ler sua versão em formato 
digital? 
Não: 18 
Sim, mas raramente: 40 
Sim, com frequência: 56




