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Resumo
Este trabalho visa apontar a emergência de uma nova categoria de ator social
denominada ciberconsumidor, cujo comportamento o distancia do consumidor
tradicional, por sua visível dependência tecnológica. Trata-se de uma abordagem
voltada a esse ator tecno-social em suas práticas de consumo e domínio dos
diversos devices, aplicativos e softwares. Revelando o seu comportamento diante de
uma nova ambiência relacional, marcada por sua contínua conexão com as redes e
mídias sociais, resgatando inclusive o seu poder expressivo junto a diversas
comunidades pelas quais transita.
A possibilidade da maquino-dependência se caracteriza pela alternância de suas
manifestações comunicativas, outrora pessoais e hoje inevitavelmente marcadas pela
interação homem e maquina.
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1

INTRODUÇÃO
A aparição do homem na história é muito interessante, pois se de um lado a
imagem bíblica de um casal perdido no meio do paraíso, mostra a busca pelo poder,
através do domínio do simbólico, da fonte do saber. Lamentavelmente este poder o
empurra para o mundo real, o mundo da dor, do sofrimento, do trabalho e do domínio
da técnica e dos instrumentos. A cena marcante de um primata brandindo no ar um
osso/ferramenta, tão brilhantemente concebida pela parceria entre Stanley Kubrick e
Arthur C. Clarke em sua enigmática obra “2001 Uma odisseia no espaço” (1968),
caracteriza o homem assumindo o seu lugar no mundo social através da interação
homem- máquina. Neste exato momento temos um saber aplicado, temos uma prótese
como extensão do corpo e como potencialização do poder destrutivo e paradoxalmente
como chave do domínio social, viabilizado não pelo místico ou desconhecido, mas pelo
detentor de uma tecnologia.
Portanto podemos considerar aqui o domínio do conhecimento aplicado como
fator de dominação, expresso e mediado pelas maquinas-próteses, ou extensões das
capacidades humanas como sinalizado por McLuhan (1971). Neste sentido após alguns
séculos na relação homem máquina, surge a industrialização, movimento este que se
baseia no poderio da produção em escala mediante a força, precisão e correto ajuste da
máquina provendo suporte ao homem em suas mas diversas atividades, vale lembrar o
avanço do homem em sua sobrevivência quando da descoberta da faca originada de uma
pedra polida pelos homens primatas.
O movimento de industrialização capacitou o homem a viver em harmonia com
as máquinas, pois estas se tornaram complemento ou até mesmo substituição de
movimentos “braçais” que conduziram o homem a repensar a sua posição e no mundo
físico e simbólico, ou seja em suas relações intra e extra comunidades.
Se a Modernidade marcou a vida cotidiana pela busca cada vez maior por
máquinas capazes de auxiliar ou mesmo substituir o homem, alterando a vida do ser
humano condicionando-o na contínua busca por soluções. O surgimento do mundo pós
moderno enraizado na industria cultural capacita e torna a trajetória do ser humano em
uma busca constante pelo conhecimento fracionado, individualizado e acessível a todos
em um ritmo frenético de mudanças que alteram as relações de espaço e tempo,
proporcionando desta forma um ser mutante. Neste sentido Stuart Hall correlaciona esse
estado mutante como consequência da cultura que o envolve, afirmando que: “esse
processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma
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identidade fixa, essencialmente ou permanente”. (HALL, 2004 p.12), sua visão é do
homem como produto ou resultante do contexto histórico vivenciado pelos atores
sociais, logicamente que esta relação é direta, portanto neste recorte falamos no
relacionamento maquinas e homens, ou homens e maquinas, ou ainda entre homens
através de maquinas, falamos em busca de soluções imediatas e efêmeras, pois a
dependência do humano em relação a tecnologia, é cultural, tal qual o desenvolvimento
de sua personalidade diante dos avanços de um conhecimento nem sempre linear.
Em uma abordagem sobre o pós-humanismo, Andre Stangl (2010), aponta que a
atual relação homem – máquinas reflete um misto de sentimentos, onde o carinho, a
esperança, a impaciência, a distancia a intimidade e mesmo o perigo e a alegria se faz
presente. A contribuição do autor logo no inicio de seu texto é crucial ao recuperar um
comportamento comum em nossa infância, onde, “não distinguimos com clareza a
diferenciação entre objetos inanimados e seres vivos”, o autor continua sua fala:
Nossos brinquedos andam, conversam, sentem frio, fome, podem sentir emoções, alguns até
morrem. Tampinhas de caneta podem virar naves espaciais. O punho com o indicador em riste
vira uma arma laser. Podemos conversar com qualquer coisa a nossa volta. De travesseiro a
sandália havaiana, qualquer coisa pode falar. (STANGL, 2010. p.317-318)
É exatamente esse envolvimento inocente e emocional em seu primeiro momento que
tem proporcionado um convívio e aprendizado pacíficos entre das diversas gerações com as
tecnologias, criando tanto um vínculo como uma dependência cada vez mais acentuada, pois já
não mais visualizamos as extensões ou como afirma McLuhan,
[...] A necessidade de ampliar a capacidade humana para lidar com vários ambientes dá lugar a
essas extensões tanto de ferramenta quanto de mobiliário. Essa ampliação de nossa capacidade,
espécie deificação do homem, eu a defino como tecnologia. (MCLUHAN, 2005, P.90)

Neste sentido, optamos por uma trilha mais emocional sobre a relação homem e
maquina, tal qual a fala de Kerckove (2009) sobre a nossa relação com as maquinas ou
tecnologias serem eminentemente uma relação sensorial. Ou ainda na proposta de
Naisbitt (1999) quando aponta para o envolvimento High tech ou High touch do homem
com a tecnologia. Aqui temos um ponto de contato com a proposta de um
ciberconsumidor, cuja interação e vivencia amigável com tecnologia o caracterizaria
como o personagem Neo em Matrix (1999) filme dos irmãos Andrew Paul e Laurence
Wachowski, em uma metáfora do ser conectado neuralmente de forma a eliminar a
dualidade entre software e hardware, ou a constatação do homem que virou harddrive.
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O ciberconsumidor diferencia-se do consumidor tradicional ou ainda do
consumidor centauro, definido por Yoram Wind (2003) como um consumidor hibrido,
pois transita entre o comportamento tradicional (off-line) e o comportamento ciber (online), exatamente em suas práticas de acesso e relacionamentos mediado por tecnologias
e próteses que viabilizam o seu envolvimento high tech, imprescindível nas relações de
consumo e de trocas com as organizações, certamente trata-se de um cidadão de Matrix.
A partir da leitura e do alinhamento teórico sobre essas realidades, apresentamos
uma pesquisa empírica com esses consumidores no sentido de confirmação do fator
maquino dependência em seu cotidiano e da convivência plenamente assimilada de tais
práticas, como também o reconhecimento do mercado no sentido de ofertar devices e
softwares que atendam a essa demanda.

OS CONSUMIDORES E SUAS MUTAÇÕES
Quando Zygmunt Bauman (2008) apontou em seu texto “Vida para consumo”
que vivemos em um mercado mundo ou um mundo mercado, o autor avançou quando
considerou o que “o segredo de todo sistema social durável (ou seja, que se autoreproduz com sucesso) é transformar seus “pré-requisitos funcionais” em motivos
comportamentais dos atores” (BAUMAN, 2008, p.89). Sua critica ao consumo revela
que o segredo do processo de socialização é capacitar os indivíduos a realizar tudo o
que for necessário para o sistema se auto-reproduzir, nesse sentido o papel do
consumidor é vital, bem como sua importância não atrelada apenas a posse de bens, mas
acima de tudo de estar em movimento. E aqui o estar em movimento, implica na sua
colocação dos “motivos comportamentais dos atores”. Nesse sentido não vamos discutir
aqui o consumo ou a missão do consumidor, mas observar o quanto de movimento e de
motivos comportamentais o consumidor contemporâneo vivencia diante, por exemplo,
da oferta de tecnologias da comunicação ou de relacionamento é a ele destinada.
Na apresentação do seu livro “Neoconsumidor, digital, multicanal & global”
Marcos Gouveia (2009), abordou o lado da técnica ou dos suportes, mencionando que
este consumidor, aqui nomeado de ciberconsumidor e também denominado por ele
como consumidor 3.0 caracteriza-se por ser o primeiro consumidor digital multi-canal,
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tendo na internet o seu mercado global. Ele aponta o enorme poder de influência deste
consumidor para todo e qualquer produto ou serviço, uma vez que neste espaço é
possível comparar, comentar, e adquirir mais informações sobre as características,
condições, serviços adicionais, garantias, formas de uso e sem dúvida isso tudo pode
influenciar em sua decisão, porém tudo isso é compartilhado. Ou seja, estamos diante
dos vários motivos comportamentais levantados por Bauman, contudo com uma nova
perspectiva: a constatação do poder de influência e do compartilhamento de suas
impressões, opiniões, com total liberdade e a um alcance jamais pensado, tudo isso
suportado por meios interativos e essencialmente multicanais.
Não ignorando que estamos diante de uma sociedade plural, onde convivemos
com consumidores rotulados de tradicional ( off ) , como também os consumidores
rotulados como híbridos ou centauros que transitam parcialmente pelo uso das novas
tecnologias, classificados como (off e on). Faremos referencia neste recorte aos
ciberconsumidores que dominam a tecnologias e fazem delas suas extensões nas
relações de trocas. Podemos introduzir aqui o conceito de dromocracia cibercultural
proposta por Trivinho (2007), que correlaciona a competência dromoapta (cognitiva e
pragmática) na habilidade com os equipamentos e a rede. Sua proposta contempla o
paralelo do que foi denominado de ciberdarwinismo, fundamentado na teoria da
evolução natural darwinista, onde a regra de seleção natural se origina da ideia de que a
competição era a única força diretriz da evolução. Sem dúvida essa mesma força orienta
o mundo cibercultural, ou seja, quem manda é quem detém tecnologia (hardware e
software). Portanto este ator social visto aqui nesse recorte como um consumidor
competente para atuar no ciberespaço, certamente enquadra-se na proposta do
pesquisador citado, afinal ele precisa dominar o que o autor chamou de senhas
infotécnicas de acesso a cibercultura, em suma quem detém e domina a tecnologia
(hardware e software) está apto a transitar pela ambiência cibercultural e classificar-se
como um ator dromoapto, mas para que isso ocorra se faz necessário, possuir:
a) Objeto infotecnológico (hardware);
b) Produtos Ciberculturais compatíveis (softwares);
c) Status irrestrito de usuários em rede;
d) Capital cognitivo necessário para operar os três fatores;
e) Capacidade geral (sobretudo econômica) de acompanhamento regular das
reciclagens estruturais dos objetos. (TRIVINHO, 2007, pg. 103)
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A contribuição relatada acima é complementada por uma observação pertinente
sobre o domínio privado pleno, resumidamente não vale apenas ter acesso ao objeto
infotecnológico alheio e nas palavras do autor, defasado. Sem dúvidas no caso do
ciberconsumidor a posse atualizada de objetos infotecnológicos se constitui em uma
medida de diferenciação e de capacitação, afinal ter o device ou o aplicativo mais
atualizado lhe dá a sensação de domínio sobre este universo bem como de sua
performance como um dromoapto.
Ao agregarmos essa dimensão ao comportamento do ciberconsumidor, podemos
inseri-lo no contexto desenhado por Joseph Jaffe (2008), onde o contraponto deste
domínio inicia-se com os consumidores outrora passivos e a mercê de poucas fontes de
comunicação, representadas por ele através da metáfora do bebedouro, ou seja, da
mesma forma que as pessoas dependem do bebedouro como um reservatório disponível
para resolver sua necessidade básica de hidratação, recorrendo a essa fonte disposta em
locais determinados. A televisão tal qual, se tornou o grande bebedouro, vertendo
informações, entretenimento e conteúdos que por mais criticáveis que possam ser,
disponibiliza-os em determinados horários, provocando uma corrida massiva ao
bebedouro, inclusive essa corrida é mensurada e traduzida por índices de audiência que
atestam o quanto o bebedouro é procurado e ao tempo também valida a sua importância
como um grande meio de propagação. Certamente aqui reside o consumidor tradicional
e parte do consumidor hibrido ou centauro.
No entanto, ouvimos com frequência a expressão revolução como algo que
promove um novo status, um novo momento, um novo patamar, mas quase sempre nos
deparamos com a constatação de apenas mais uma hipérbole, simplesmente usada como
um recurso linguístico persuasivo. A abordagem de Joseph Jaffe, ao evidenciar uma
revolução, pode ser compreendida sem dúvida, como uma mudança de paradigma, um
novo momento e um novo patamar, afinal em seu livro “O declínio da mídia de massa”
(2008) o autor apresenta no capitulo 6 o seguinte título: “Forma-se uma tempestade
perfeita”. Sem valer-se de uma hipérbole, ele avança na constatação de uma revolução
na comunicação com o mercado, apontando que tanto para o bem quanto para o mal a
articulação de quatro ingredientes (figura 01), quando combinados, gera uma dinâmica
jamais vista e sem dúvida revolucionária.
É evidente que esta tempestade perfeita, “refere-se a um mundo cada vez mais
digital, governado pela habilidade de criar sinergias e dinâmicas sem conta, graças ao
amálgama de dados, informações e comunicação”. (JAFFE, 2008, p.28)
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Figura 01- O consumidor e sua cibertempestade
Fonte: adaptado pelo autor (JAFFE 2008, p.29).

Certamente o aporte tecnológico tem proporcionado maior dependência aos seus
usuários, mas também tem proporcionado uma mutação significativa de acesso e
consumo de meios, considerando o percurso da lógica da unidirecionalidade da
mensagem para o convívio com a multidirecionalidade e fluxos complexos, afinal os
ciberconsumidores se relacionam movidos por interesses mútuos, seja em “pools”
(recursos), ou em “Webs” (as redes sociais) ou ainda em “Hubs” (nós de alta
convergência nas redes), contam com a confiança de (leards) e exercem o controle
(poder) ao relacionar-se de forma individual e certamente preferem estar conectados
com os outros consumidores do que com as empresas. Esta constatação já era apontada
por Charlene Li em seu trabalho “Groundswell – fenômenos sociais nos negócios”
(2008), reproduzimos a sua fala em entrevista realizada pela revista IstoÉ dinheiro
edição nº 648, em que a autora responde sobre este movimento,
O groundswell é um movimento espontâneo de pessoas que conseguem o que precisam umas
das outra graças às novas tecnologias, como as redes sociais,
em vez de irem atrás de empresas, instituições ou governos. Quando nos juntamos online, uma
grande força, que é muito difícil de ser parada, se forma. Não víamos isso no passado. (Li,
2010, p.24)
É possível reconhecermos a revolução preconizada por Jaffe e a extensão dessa recente
tempestade que simplesmente reposicionou a metáfora do bebedouro, para uma dimensão mais
próxima do ator tecnosocial, ou seja, sua dimensão como mídia.
Afinal ele comunica-se (on-motion) quando se move, ou (on-time) a qualquer hora ou ainda (on
line) quando em rede, certamente isso é novo, o que significa um grande desafio: como falar
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com este ser humano contemporâneo? Em sua dimensão mais humana, a de um ser
comunicante. (GALINDO, 2012, p.100)
A emergência do ciberconsumidor não só é real, como pode ser percebida pela mutação
de um sujeito outrora passivo convertido hoje em sujeito ativo e participante, enfim ele vem
mudando no sentido de tornar-se um expectador (interativo) e produtor de conteúdos,

exponenciando a sua força pela utilização das tecnologias de relacionamento,
reconhecidas como mídias sociais, isso equivale ao conceito de prosumer cunhado por
Alvin Toffler (1980), como uma definição da duplicidade de papeis entre o ser produtor
e consumidor simultaneamente. Prosumers são consumidores que intervêm no processo
de produção de produtos, significados e identidades. São consumidores interventivos e
dinâmicos que compartilham os seus pontos de vista. Eles estão na vanguarda no que
diz respeito à adoção de tecnologias, mas que também atribuem valor aos produtos
escolhidos. Distinguem-se, assim dos early adopters pelas suas atitudes interventoras no
consumo de informação e dos meios de comunicação.
Certamente a pesquisa desenvolvida pela Delloite Touch Tohmatsu (maio de
2010), contribui para a constatação da mutação do consumidor tradicional para o
prossumidor, ou do ciberconsumidor que traz em sua gênese a atitude prosumer , como
observado na (figura 02), que resume algumas das características desse consumidor,
aliás “dos motivos comportamentais” já assimilados e “em movimento”. Portanto
estamos diante de um retrato que evidencia essa dimensão social, expressa inclusive na
caracterização desse consumidor dromoapto, tido aqui como ciberconsumidor.
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Fig.02 – O novo consumidor social
Fonte: Deloitte1 - Pesquisa as mídias sociais na empresa –
O relacionamento online com o mercado – maio- 2010.

Bem maior que a tempestade perfeita apontada por Jaffe, encontramos aqui uma
mudança de comportamento do consumidor, no sentido de contribuir, participar, dar voz
as suas expressões, aliás, como sinaliza Henry Jenkins (2008) a cada dia a cultura do
impressionar herdada pelas organizações/anunciantes, entra em conflito com a nova
cultura de relacionamento do consumidor com a mídia, ou seja, a da “expressão”, sem
dúvida o consumidor está tendendo a valorizar sua capacidade de expressão. E aqui fica
claro que o sucesso não está na tecnologia, mas sim na postura desse ator tecnocial que
espontaneamente consome conteúdos, mas intervém diretamente na geração de
produtos, significados e identidades. Entendida aqui como a frequente autopoise
inerente ao ciberconsumidor, desenvolvida e visivelmente compartilhada no espaço de
relacionamento social e cada vez mais atrelada a sua dependência aos equipamentos
infotecnológicos, o que nos remete a proposta de uma maquino-dependência assimilada.

1

http://www.slideshare.net/aboutferreira/mdias-sociais-nas-empresas-o-relacionamento-online-com-o-mercado,
acessado em 25/03/2010
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A MAQUINO-DEPENDÊNCIA ASSIMILADA
A partir das características do ciberconsumidor até aqui trabalhadas, é possível e
necessário reconhecer que os prosumers, pela sua relação atávica com a escolha e
adoção de tecnologias que suprem suas carências, também abraçam ou assimilam o
espectro da maquino- dependência termo usado por McLuhan (1971) quando o autor
aponta para uma dependência da máquina que ao mesmo tempo em que transforma o
ser humano, também resulta na construção de uma máquina mais poderosa que a
própria mente humana.
O resgate da visão de McLuhan permite a compreensão e o fortalecimento de
uma composição de valores como o entendimento das relações humanas com o
ciberespaço e a evolução dos meios de comunicação. A cotidianidade tecnológica
transforma o ambiente midiático, permitindo reconhecer o processo relacional entre
homem e máquina, o qual inicialmente limitava a percepção do humano e não levava
em consideração a forma como o cérebro percebe o mundo.
A compreensão desse processo relacional homem maquina, pode ser entendido
na proposta de uma tecnopsicologia de Derrick Kerckhove (2009), onde o autor define,
“A tecnopsicologia é o estudo da condição psicológica das pessoas que vivem sob a influencia
da inovação tecnológica. A tecnopsicologia pode ser ainda mais relevante agora que existem
extensões tecnológicas para as nossas faculdades psicológicas” (KERCHOVE, 2009, p.23)

É possível reconhecer no trabalho de Kerchove uma preocupação constante em
ir além do trabalho de MacLuhan do qual foi seu ultimo colaborador, caracterizando
portanto uma extensão do seu trabalho. Particularmente nos atrai sua correlação entre
tecnologia e comportamento humano, pois sua definição de psicotecnologia, segundo o
autor derivou-se da biotecnologia (simples assim) para definir qualquer tecnologia que
mimetiza, estende ou simplifica o poder de nossas mentes. Certamente isso tem ajudado
a compreender a fácil assimilação e adoção da tecnologia em uma maquinodependência onde a máquina modifica a percepção, simula a vida e constrói a realidade,
abalando o status do sujeito e intensificando o paradoxo cibercultural, desse modo,
vivencia-se outro tipo de relacionamento em um ambiente virtual multiusuário.
A busca pela compreensão dos efeitos da tecnologia sobre o nosso
comportamento sempre foi marcada pela dualidade maniqueísta do bem e do mal, no
entanto não ignorando a recuperação saudosista de Stangl (2010) ao referir-se
comportamento comum em nossa infância, onde sem dúvidas neste momento não
distinguimos com clareza a diferenciação entre objetos inanimados e seres vivos,
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certamente hoje na fase adulta já não estamos distinguindo entre o nosso
comportamento humano e o nosso comportamento humanizado pela tecnologia, aponto
de assumirmos com tranquilidade o termo tecnologias de relacionamento.
O reconhecido futurologista e compilador de tendências John Naibistt, autor do
best-seller Megatrends (1982), resgatou há uma década atrás, uma nova abordagem,
onde aponta a expansão da tecnologia e sua interferência em nosso cotidiano, foi dessa
forma que nasceu “High Tech-High Touch - A tecnologia e nossa busca por significado”
(1999), sua contribuição se faz presente logo na introdução do trabalho, denominada:
“nossa zona tecnologicamente intoxicada”. É nessa abordagem inicial que o autor
caracteriza uma sociedade marcada por uma relação complicada e paradoxal entre a
tecnologia e a nossa busca por significados, neste sentido ele lista seis sintomas:
1. Favorecemos as soluções fáceis, da religião à alimentação.
2. Tememos e cultuamos a tecnologia.
3. Confundimos a diferença entre o real e o falsificado.
4. Aceitamos a violência como normal.
5. Gostamos da tecnologia como brinquedo.
6. Vivemos a nossa vida distanciados e distraídos. (NAIBISTT, 1999, p.21)
Parece-nos que a nossa relação de maquino-dependência, exaustivamente
comentada pelo autor, confirma certo distanciamento das coisas simples, também
apontado por ele, ao definir o contraponto denominado de High Touch, ou seja, o
resgate das emoções, dos prazeres que a natureza nos proporciona cotidianamente, da
relação com o sagrado ou “algo que toca profundamente o coração?” ou ainda [...] “é
dar de si mesmo para a natureza, para as emoções humanas, para a família, para o
universo, para um poder superior. High touch é abraçar as energias primordiais da vida
e da morte. High touch é abraçar aquilo que reconhece tudo o que é maior do que nós”.
(NAISBITT, 1999 p.42,)
Finalmente, autor aponta para o equilíbrio entre o domínio e uso da tecnologia
de forma a não permitir-se perder o nosso “aprender” a viver como seres humanos,
diante do crescimento das mediações facilitadoras e convenientes de uma sociedade
intoxicada pela tecnologia. Sua visão não é apocalíptica, mas sim um grito de alerta, no
sentido do domínio e emprego da escolha consciente da tecnologia, quando esta
acrescenta valor e diferencial a nossas vidas. Na tentativa de resgatar o que agora
denominamos de homem harddrive, pois as extensões foram assimiladas e o high tech
está presente na máquina que habitamos.
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CIBERCONSUMIDOR UM MAQUINO-DEPENDENTE
Em busca da constatação dessa nova condição de dialogo, ou
comunicação interpessoal, na qual mensagens são trocadas com a proximidade de
corpos, mas com ausência da voz, substituída pela velocidade dos dedos, pela
capacidade de conexão e pelos devices que apresentam recursos ilimitados de imagem,
texto e eventualmente sons, procedemos a comprovação desta visão teórico-prática, a
partir de uma pesquisa baseada em amostra e observação de atitudes para validação da
mudança do comportamento do ator tecnosocial no acesso e uso das tecnologias de
relacionamento.
Os recursos metodológicos aplicados nesta abordagem foram:
a) Observação direta de um universo de 20 pessoas que frequentam cafés que oferecem
conexão Wi-Fi em horários de 18h00minh até 24h00minh, baseados em públicos de
classe A, B e C, de 18 a 28 anos, usou-se como base referencial essa classificação para a
pesquisa, pois ela representa mais de 94% do perfil da internet brasileira conforme
último estudo do IBOPE Eratings/IAB Brasil. Após a observação e registro (filmado
com um aparelho Iphone) as pessoas foram abordadas e preenchiam um questionário
sobre as atividades daquele momento, demonstrando a dependência psíquica do ser
humano perante a máquina e comprovando sua condição ciber-humana.
b) Analise de dois filmes publicitários veiculados no segundo semestre de 2011, trata-se
de uma escolha intencional por ambos apresentarem a maquino-dependência presente
no dialogo interpessoal, ou seja, o filme da Samsung: Smart TV2 e o filme Microsoft:
Windows7 - Vovó Techno3 apresentam-se como metamensagens do fenômeno
abordado neste recorte.
c) Aplicação de uma pesquisa Sample Survey com amostragem aleatória e também por
cotas, não	
  estatística	
  e	
  não	
  probabilística,	
  mas	
  sim	
  qualitativa,	
  valendo-‐se	
  de	
  40	
  
questionários	
  respondidos	
  por	
  um	
  grupo	
  cuja	
  diversidade	
  de	
  seus	
  integrantes	
  
ficou	
  focada	
  entre	
  25	
  e	
  35	
  anos,	
  classe	
  AB,	
  moradores	
  de	
  SP	
  Brasil,	
  com	
  renda	
  
superior	
  a	
  R$6	
  mil.	
  Dessa	
  forma	
  convalidamos	
  a	
  observação	
  direta	
  feita	
  com	
  as	
  20	
  
pessoas	
  frequentadoras	
  dos	
  Cafés.	
  
As leituras obtidas através da observação direta dos frequentadores da rede de
cafeteria denominada Frans Café, possibilitaram a frequente constatação de atores
2
3

Filme Samsung disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=aRP_ry_aPlE
Filme Windows7 disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vYp9S-qdUzA
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sociais que mesmo sentados frente a frente com os seus interlocutores, dificilmente
estabeleciam um contato direto face a face, ou trocavam mensagens faladas, valendo-se
do antigo olho no olho (high touch), no entanto a proximidade de poucos centímetros e
o compartilhamento da mesma mesa cedia lugar a uma prática (high tech), pois
estabeleciam um dialogo via aparelhos, acionados pelos dedos e cujo resultado vez ou
outra era um sorriso simultâneo dos participantes como que orquestrado pelo contínuo
compartilhar das mensagens. Na abordagem feita quando da saída do café, esses atores
tecnosociais revelavam que estavam conectados entre si e com outros participantes em
determinadas redes sociais. O caso mais gritante foi a de uma jovem que encontrou uma
amiga que há oito anos não se viam fisicamente e ao comemorarem este momento,
embora agora juntas no mesmo espaço físico, ambas estavam conectadas entre si e com
as demais amigas, conversando em uma mediação homem-maquina-homem.
Como forma de constatação identificamos que a amostra total das 20 pessoas
observadas na cafeteria Frans Café, afirmaram a utilização de mídias sociais para o uso
da comunicação com o mesmo interlocutor que se encontrava presencialmente junto a
esta, comprovando a maquino-dependência transformando a relação humana entre seres
vivos.
Todos os argumentos utilizados para justificar a mudança de comportamento na
comunicação presencial entre seres humanos se pautou pela justificativa de que o
evento foi potencializado e publicizado pelas mídias sociais para as pessoas que não
estavam presentes naquele exato momento.
Quando questionados sobre a suposta inoperância da tecnologia em redes, 94%
se demonstraram chocados e intolerantes sobre o assunto. Como forma de entendimento
questionamos sobre a possível falha de funcionamento nas redes sociais utilizadas para
a comunicação destes pesquisados, os mesmos duvidaram da possibilidade de alguma
falha e mesmo em uma hipótese futura se demonstraram resistentes a este possível
acontecimento, ou seja, inimaginável para eles.
É importante ressaltar que o mesmo grupo, quando questionado sobre a hipótese
futura de não utilização de celular com conexão em web em um encontro pré-agendado
entre amigos, na sua totalidade afirmou sua indignação e mencionaram que
possivelmente recusariam a participar desse encontro.
Quando observamos o grupo respondente da pesquisa Sample survey,
encontramos as seguintes respostas que reforçam essa preocupação em estar conectado
e finalmente compartilhar o encontro presencial com o virtual. A questão quanto tempo
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por dia você dedica ao acesso a internet diariamente? Obteve 48% para mais de 5 horas
e 31% entre 2 a 5 horas. Esta questão ganha maior sentido quando a associamos a
questão “quando você usa a Internet em smartphone você gosta de fazer o que?” 90%
responderam ver e-mail e 78% acessar redes sociais. Portanto, o estar conectado vem
revestido de uma cultura de uso que ao ser confrontado como na questão, “Em algum
momento ou lugar quando você estava com um amigo, pessoalmente se viu
conversando com ele e outras pessoas por redes sociais no mesmo momento?” a
resposta foi positiva em 62% e quando perguntado quantas vezes você lembra-se de ter
feito isso no ultimo mês, 36% responderam uma vez, porem 26% alegaram ter feito isso
entre 10 e 20 vezes.
O fato de buscarmos uma comprovação dessa prática da simultaneidade do
acesso compartilhado com o interpessoal via tecnologia nos levou a questão sobre em
que lugares você fez isso, obtendo a seguinte resposta:
Festa

37%

Café

33%

Sala de aula

20%

Emprego

30%

Almoço ou jantar

60%

Reunião de família

37%

Reunião de trabalho 33%
Diante da constatação de uma
aparentemente disseminada em nossa

Outros

23%

prática,
cotidianidade,

uma pergunta que poderia colocar em cheque esta dependência seria, “Em algum
momento você sentiu que perdeu algum amigo ou relacionamento por usar as redes
sociais quando está presencialmente com a pessoa?” 90% responderam que não, ou seja,
“O eu on-line não se apoia em nenhum tipo de tempo, espaço ou corpo, e é, sem dúvida,
um presente” (KERCKHOVE, 2009, p.221), aliás, o autor também aponta para uma
significativa mudança psicológica no sentido da exteriorização de nossa consciência
pessoal, comum e com isso passamos a explorar com maior intensidade as percepções
táteis externas ao nosso pensamento, exatamente como nessa forma comunicativa que
envolve o eu o outro e os outros a qualquer tempo, local ou eventuais atividades que
permeiam ao nosso cotidiano.
É possível constatarmos a acentuada dependência em relação aos meios e as
mídias, pois na pergunta: Se tirássemos durante um dia a internet de seu celular e o seu
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acesso a redes sociais o que você faria? As respostas livres a esta questão, podem ser
agrupadas em: 01 resposta, cujo conteúdo foi - não faria nada, não sofreria por isso e
uma segunda resposta que mencionou - o medo de ficar desconectado é grande. Porem
todas as demais respostas mencionam a busca/consumo por outro meio de comunicação,
exclusivamente centrado no aspecto diversional e algumas poucas menções a busca por
informações.
Com relação aos filmes publicitários, os produtos oferecidos/apresentados são
destinados exatamente para atender a esta maquino-dependência até porque é o
marketing e por decorrência a publicidade um reflexo da sociedade onde de um lado as
organizações produtoras e de outro os consumidores/usuários constitui-se na entidade
conhecida por mercado. Neste sentido o filme da Samsung Smart TV, apresenta um
televisor hibrido cujo diferencial é a possibilidade de navegação e acesso as redes
sociais a partir do mesmo device. A mensagem foi articulada mostrando um casal
sentado no mesmo sofá, porem afastado, um em cada extremidade, visivelmente
passando por um momento de conflito, o silencio e a ausência de trocas comunicativas
interpessoal é mantida, porem entra em cena a maquina, ou seja, o rapaz pega o controle
remoto e escolhe na tela um vídeo cujo titulo é “O idiota”, na sequencia a mulher pega o
seu controle remoto e na mesma tela escolhe também um filme com o título, “A
separação” o rapaz em um movimento mais acentuado navega na tela no ícone música e
escolhe “canções de amor – Como é difícil pedir perdão”, a câmera foca o rosto da
mulher já esboçando um sorriso comedido e usando o seu controle acessa o facebook
onde é possível ler o seu nome e o “Status: solteira”, agora o rapaz com o semblante de
preocupado compartilha na tela no all share a foto do casamento onde ambos estão
descontraído e felizes, a mulher aproveita este momento e escolhe o filme, “Amor de
verdade”, neste momento câmera mostra o centro da tela da Smart TV com uma foto do
casamento onde ela está sendo carregada no colo pelo rapaz e simultaneamente casal se
aproxima, abraçam-se e ambos olham para a tela, enquanto na borda da imagem exterior
entra o texto Samsung Smart TV. Todos os seus sonhos cabem aqui. Não há um único
som neste filme e todo o processo comunicativo entre o casal foi mediatizado pela
maquina, valendo-se dos multi-recursos do aparelho e de uma nova tecnopsicologia,
assimilada pelos atores sociais.
Exatamente na mesma linha o filme da Microsoft para anunciar o seu produto
Windows7, apresenta um casal de idosos, devidamente instalados em uma sala decorada
de forma clássica, ambos estão usando seus respectivos notebooks e sentados distante
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um do outro, é visível o clima descontraído e divertido, a vovó está com um fone de
ouvido e dançando ao som alto de um rock bem animado. Ela está navegando por filmes
e imagens suas retrabalhadas, o esposo concentrado em sua maquina acompanha o ritmo
do rock dançando com a parte superior de seu corpo. A câmera aproxima dele,
revelando uma mudança em sua atenção, pois ele percebe a chegada do neto e
imediatamente envia uma mensagem para a esposa: “perigo neto chegando”. A câmera
foca a vovó que recebe a mensagem, retira o fone de ouvido e rapidamente fecha as
telas que estava acessando, tanto ela como o esposo coloca seus óculos de leitura, ele
pega um livro e reclina-se para ler, ela fica parada frente ao computador quando o neto
entra na sala e vindo por trás da vó, acessa uma página que mostra um bolo de
chocolate, ela agradece olha para o marido e na tela entra o texto: crie, compartilhe e
supere-se. O movimento de câmera recua a imagem do ambiente para uma tela de
notebook, tendo ao lado o logotipo Windows7.
CONCLUSÃO

O caminho percorrido por esta pesquisa foi restrito ao universo da maquinodependência no exercício da comunicação interpessoal, reconhecida por sua riqueza na
troca de mensagens dialógicas, intensa em informações gestuais ou na modulação da
voz, além é claro dos aspectos persuasivos e da intencionalidade. Sem dúvida ainda nos
comunicamos com a boca e com as mãos, mas avançamos em comunicarmos através de
maquinas apenas com os dedos (touch screen), ou com os movimentos dos olhos
(eyepoint), ou com os lábios e qualquer outra parte do corpo que possibilite um
movimento (motion control), enfim é esta opção tecnológica apontada por Naisbitt
como high tech que aflora na sociedade contemporânea e se contrapõe com o high touch
representado por relações mais humanizadas de uma vida simples, conectada com a
natureza e os valores permanentes. Logicamente estamos diante de um paradoxo, onde
o comunicar ganha novas dimensões e a própria tecnologia invade e envolve a realidade
com quase nenhuma resistência dos atores tecnosociais.
Portanto a proposta inicial em caracterizar o ciberconsumidor, foi aqui baseada
na mudança comportamental tal como descrita por Kerckhove em sua tecnopsicologia,
pois o resultante aqui são as condições psicológicas dos atores sociais vivendo em meio
a múltiplos aportes tecnológicos que suportam as relações interpessoais símiles as
relações com as empresas e organizações que juntamente com os consumidores
constituem a entidade mercado. Aquele aviso de perigo ao centrarmos na dimensão
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high tech, hoje parece algo retrô, pois somos cada vez mais dromoaptos e estamos
constatando a todo tempo um agir, um falar e um relacionar através das maquinas, e a
nossa dependência se confirma a cada momento, até como ciberconsumidores que ao
escolhermos um hotel ou pousada na praia ou no campo e perguntamos se lá tem
conexão e se a banda é larga.
Hoje não podemos namorar de mãos dadas, pois falamos com os dedos e com os
olhos na tela de um monitor e sem nenhum problema de consciência mandamos um
beijo escaneado e digitalizado pela câmera do smartphone, ou de um tablet, ou ainda
conversarmos juntos em um sofá usando cada um o controle remoto e o
compartilhamento da telona. Sem dúvida a nossa relação com as máquinas e
tecnologias é eminentemente uma relação sensorial, afinal são as máquinas com as
quais vivemos e habitamos.
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