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Este artigo tem por objetivo resgatar a discussão a respeito das aproximações 

entre a perspectiva semiótica peirciana e a perspectiva dos Estudos Culturais e 

debater as possibilidades teórico-metodológicas resultantes dessa 

aproximação no contexto das investigações da recepção cross-media, a partir 

do uso das novas tecnologias. 

 Partindo da premissa de que há uma “ecologia da mídia” (LOPES, 2011, 

p. 427)  – o que torna insuficiente estudar os meios de comunicação de forma 

isolada – atentamos à forma como os diferentes meios passam a atuar 

simultaneamente, juntos, na mediação de processos comunicativos ao longo 

do nosso dia a dia. Isto é, temos que a atividade de “recepção” e sua inerente 

produção de sentido, hoje, é cross-midiática (SCHROEDER, 2010). Isso 

porque encaramos que há um movimento de significação contínuo que 

atravessa diferentes meios simultaneamente – o que nos indica a possibilidade 

de aproximação com a tradição semiótica.  

 A ideia de continuidade do processo de significação está no conceito 

peirciano de semiose (SANTAELLA, 1993). Nesse sentido é que, para Itania 

Gomes (2002, p. 178) a atividade de recepção pode ser pensada como um ato 

semiósico:  

Uma teoria da recepção deve poder antecipar que há uma semiose 
da significação que implica o modo de organização da mensagem (do 
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texto): nem a recepção nem o conteúdo das mensagens estão dados 
previamente. O significado é o resultado de um trabalho inferencial 
em que a recepção ou o leitor é levado a acionar suas competências 
semióticas para realizar apostas a partir das instruções postas na 
mensagem.  

 

 Ou seja, a atividade de recepção, como uma atividade de interpretação, 

empurra adiante a cadeia semiósica engendrada pelo processo comunicativo 

instaurado. É nessa lógica que Klaus Bruhn Jensen (1997, p. 139) - que 

procurou formular uma Teoria Semiótica-Social da Comunicação de Massa – 

traz a categoria peirciana de interpretante para esclarecer o relacionamento 

entre discursos dos meios de comunicação de massa, decodificaçõs da 

audiência e usos sociais dos signos mediados pela massa. A categoria de 

interpretante final ajuda a pensar o movimento de interpretação na recepção – 

pois dá ênfase à semiose como processo interminável - de modo que não seria 

possível separar a produção de sentido gerada, por exemplo, na recepção 

televisiva de outras significações anteriores, produzidas em outros contextos. É 

a isso que se refere Kim Schroder (2010) quando, ao estudar a natureza cross-

media da “audiência”, toma como exemplo um reality show como Big Brother: a 

produção de sentido enquanto se assiste a um episódio é um entrelaçado 

múltiplo de episódios anteriores do programa, experiências com outros 

programas do mesmo gênero, informações colhidas de jornais, revistas, redes 

sociais, conversas, comentários e etc. Ou seja: o percurso de produção de 

sentido é um fluxo contínuo que atravessa diferentes meios de comunicação, e 

essas novas possibilidades modificaram as maneiras de “ser e estar 

audiência”(OROZCO, 2011, p. 391): é possível assistir à televisão e, ao mesmo 

tempo, conversar e comentar a respeito com amigos pelo whatsapp ou postar 

impressões e trocar ideias no facebook ou twitter. Nesse cenário, novas 

estratégias de investigação serão possíveis: a análise das conversações via 

whatsapp pode ser instrumento relevante para compreender a produção de 

sentido resultante da recepção televisiva (considerando a simultaneidade na 

utilização de ambos meios), por exemplo.  

 Investiga-se, portanto, as novas possibilidades teórico-metodológicas 

ocasionadas pela  relação de “ecologia dos meios” e a aproximação da 

semiótica. Busca-se, assim, resgatar a tarefa de compreender o processo 
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comunicativo (receptivo) ao invés de apenas procurar conhecer a audiência ou 

descrevê-la em seu comportamento2.  
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