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O sujeito social em sua persona de consumidor em re(ação)
Daniel S. Galindo
O objetivo central desse trabalho é caracterizar as constantes
mudanças no quadro sociocultural acompanhadas pelas interferências
econômicas e tecnológicas que envolvem anunciantes e consumidores
em uma nova ambiência. Neste contexto, o atual aporte dos
mecanismos tecno-sociais em curso viabiliza uma relação mais próxima e
contínua dos consumidores contemporâneos que transitam em meio a
fluxos multidirecionais de comunicação e compartilham de forma
autônoma, espontânea, dialógica e contributiva suas impressões sobre
as

marcas

e

imagens

corporativas,

rejeitando,

portanto,

uma

comunicação de caráter invasiva e não dialógica.
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Através de uma revisão bibliográfica e documental é possível
constatar as diversas vozes que apontam o sujeito social assumindo uma
postura mais relacional e interdependente de um novo self, ou de um
“eu online” como caraterizado por Kerckhove (2009) em sua proposta de
uma tecnopsicologia. Nessa nova ambiência o sujeito social se
caracteriza por uma nova condição: o ser humano como mídia,
evidenciado por Galindo (2102), como um sujeito que comunica-se (onmotion) quando se move, ou (on-time) no instante, ou ainda, (on line)
quando em rede.
Certamente o sujeito em re(ação) representa esse ser humano
contemporâneo, visto aqui sobe o foco das práticas de consumo, ou a
de um consumidor em sua dimensão mais humanizada ou social de
re(ação).

A liquidez das ambiências em re(ação)

A sociedade contemporânea caracteriza-se por uma busca
frenética e intensa em ser entendida e consequentemente tipificada ou
rotulada. No entanto nos parece que essa busca tem resvalado em uma
nova dimensão que ultrapassa a tão propalada visão multidisciplinar.
Afinal essa sociedade carrega em seu interior uma dinâmica da reação
contínua que a caracteriza como um estado de metamorfose jamais
presenciado, talvez considerando esse viés, Bauman (2001) a tenha
rotulado de uma sociedade líquida, pois se esta não tem uma forma
definida, ela ao menos consegue ganhar uma forma que encerra sua
fluidez, sua liquidez, sua penetrabilidade, sua ausência de limites ou
contenção, por fim escore ou esvai-se.
É nesse contexto que a ambiência econômica se liquefaz e se
mescla cada vez mais com a ambiência social. A ambiência
tecnológica escorre , respinga e encharca o nosso cotidiano, a
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ambiência sociocultural se recicla através da mistura das demais
ambiências, ou seja, estamos em uma real e presente re(ação) social
pois o sujeito tal como apresentado por Errico Malatesta 1 (1903) é
essencialmente fruto de uma reação simétrica `a sua condição de
sujeito social.
[...] Entre o homem e a ambiência social há uma ação recíproca.
Os homens fazem a sociedade tal como é, e a sociedade faz os
homens tais como são, resultando disso um tipo de círculo vicioso:
para transformar a sociedade é preciso transformar os homens, e
para transformar os homens é preciso transformar a sociedade [...]
(NOSSO Programa).

Ao reconhecer as re(ações) das ambiências, é possível considerar
como

resultante básica a inevitável geração de novas mesclas, e

interações contínuas

que interpenetram

na construção dessa nova

trama social. Nesse sentido, o recorte aqui proposto aponta para uma
nova ambiência das práticas de mercado, ou das relações entre o
consumidor e o produtor através de suas interações comunicacionais.
Em busca de uma atualização conceitual consideramos que
A comunicação mercadológica é a produção simbólica
decorrente do plano estratégico de uma organização em sua
interação com o mercado, constitui-se em uma mensagem
multidirecional elaborada
com
conteúdos
relevantes
e
compartilhados entre todos os envolvidos nesse processo, tendo
como fator gerador as ambiências socioculturais e tecnológicas
dos seus públicos de interesse e dos meios que lhe garantam o
relacionamento contínuo, utilizando-se das mais variadas formas e
tecnologias para atingir os objetivos comunicacionais previstos no
plano. (GALINDO, 2012, p. 96).

A presença essencial de uma ambiência sociocultural como fator
promotor e mediador das interações entre as organizações e seus
públicos de interesse se constitui de imediato numa re(ação). É nessa
visão da contemporaneidade que uma relação fluída, livre e autônoma
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dos sujeitos sociais reside, tal qual a definição de Stuart Hall (2000) que
partindo do sujeito do iluminismo cuja identidade era o centro do eu,
aponta para uma mudança importante quando avança para o
entendimento do sujeito sociológico, no qual a concepção interativa da
identidade se constituía agora entre o eu e a sociedade, todavia, ele
visava demonstrar o surgimento do sujeito pós-moderno como um sujeito
portador de uma identidade não mais fixa ou permanente, mas sim
cambiante. Nesse viés, "A identidade deste sujeito é formada e
transformada continuamente em relação às formas pelas quais ele é
representado ou interpelado nos sistemas culturais que o rodeiam." (HALL,
2000, p. 13).
Nessa mesma direção temos a contribuição de Firat e Christensen
em Marketing communications in a postmodern world (2005), quando os
autores apontam que, “[...] uma das mais importantes implicações da
pós-modernidade é a perda de controle, consistência e previsibilidade
que a perspectiva moderna de comunicação tinha como certo” (FIRAT
& CHRISTENSEN, 2005, p.223). Neste sentido, a perda de controle pode
ser

compreendida

como

a

consequência

direta

da

crescente

autonomia do sujeito pós-moderno, como a mutabilidade, a fluidez, a
desregularização e a evidente anomia vivenciada por esse sujeito. Tal
qual, Bauman (2001) se refere em sua definição sobre um mundo onde
tudo se apresenta fluído e líquido. No entanto a intenção nessa
abordagem é caracterizar a autonomia do sujeito contemporâneo que
o capacita a ocupar o centro das decisões, das escolhas, justamente em
uma situação diametralmente oposta `a passividade até então atribuída
ao sujeito (em sua persona de consumidor), agora em constante
re(ação).
A ambiência tecnológica tem permitido uma troca reciproca
entre o homem e a técnica, na medida em que novas soluções surgem
para viabilizar ou potencializar as ações do sujeito social, gerando
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inclusive uma interdependência tão próxima ou entranhada em
re(ações) que nos permite nomear esse sujeito como um ser tecno-social.
Logicamente a tecnologia tem respondido pela maior mutação nas
relações espaço e tempo, tornando-os tão líquidos quanto veloz, ou até
mesmo como uma violência no sentido de que a velocidade determina
a dominação do espaço. Trivinho (2000, p.92) ao falar sobre a velocidade
a considera como “[...] incomparavelmente, a forma atual mais sutil da
violência da técnica”, aliás, ele aponta que a violência da velocidade
não se apresenta como tal, no entanto quando observamos as relações
de produção e consumo encontramos esse efeito pouco observado da
tecnologia, mas impregnados nos sujeitos sociais que de certa forma
cultuam o derretimento e a fluidez do tempo. Afinal,
O tempo é a nova religião da nossa era. Somos viciados em
velocidade. A nova sociedade opera em tempo real. O que antes
costumava levar três anos, e depois três meses, e depois três dias,
e então três horas e então três minutos, agora leva três segundos –
aproximando-se do zero. Na economia em tempo real os preços
são estabelecidos a cada segundo, as empresas competem
quanto à rapidez para desenvolver, fabricar e lançar produtos. No
mundo em tempo real, vivemos ao vivo. Esta é a sociedade CNN,
instantaneamente ligada via satélite onde quer que esteja a ação.
É uma
realidade
de
controle-remoto
(NORDSTRÖM
e
RIDDERSTRALE, 2001, p.84-85).

Dessa forma, as tecnologias da comunicação tem proporcionado uma
revisão do espaço e do tempo, simplesmente pela possibilidade de
promover o falar, o ouvir e o ver em tempo real em qualquer parte do
planeta,

a

partir

da

telemática

ou

das

tecnologias

das

telecomunicações e dos aparatos infotecnológicos. Isso se constitui em
um complexo mecanismo de re (ações), pois o caráter interativo tem o
seu apoio nas tecnologias que longe de dominarem o mundo, como nas
representações apocalípticas, estão sim promovendo novas interações e
relacionamentos.
Em meio, a tantos rótulos, adotamos comumente as tecnologias
chamadas de mídias sociais on line, e de forma mais assertiva
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Tecnologias-R. Definidas muito bem por Michel Shrage, do Centre
Coordination

Science

do

MIT

Sloan

School

quando

menciona,

“Precisamos afastar da noção de ter uma tecnologia que gerencie
informações e adotar a ideia da tecnologia como um meio de relações”
(apud RIFIKIN, 2001, p.82) sem dúvidas as relações e não produtos
materiais são processadas nessas tecnologias, o que justifica o uso do
termo tecnologias-R.
São exatamente essas tecnologias que tem possibilitado a
compreensão da proposta apresentada por Tom Peters2 “Ninguém está
a mais de 0,6 segundos de outra pessoa”, ou seja, na era da Internet
usamos como limite a nossa imaginação e em 0,6 segundos clicamos na
tecla enter e falamos com alguém do outro lado do mundo. No entanto
esse falar com o outro tem ocorrido segundo Sherry Turkle (2011, p.155)
como um novo estado do self, em que os sujeitos sociais não estão presos
ou comprometidos e isso “não depende da nossa distância um do outro,
mas a partir de tecnologia de comunicação disponível. Na maioria das
vezes, levamos essa tecnologia com a gente.”
A autora explora uma consequência aparentemente contraditória
ao apontar que o fato de estar sozinho pode começar a parecer como
um pré-requisito para estar juntos, ou seja, uma vez conectado “é mais
fácil de comunicar, se você pode concentrar-se, sem interrupção, em
sua tela”. Aliás, nesta nova configuração em que os espaços comuns
como estação de trem, aeroportos, parques, ou mesmo cafeterias,
funcionam como meros locais de agrupamentos sociais, as pessoas se
reúnem, mas não falam umas com as outras, pois cada um desses atores
sociais estão presos aos seus devices móveis. Agora, tanto para as
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pessoas, como para os lugares são esses dispositivos que servem como
um portal.
A comprovação dessa prática recebe reforço na fala de Jaffe
(2008, p.32), em que o consumidor hoje pode “em qualquer parte, a
qualquer momento em qualquer lugar [...] acessar milhões de seus mais
íntimos desconhecidos virtuais“, promovendo um espaço comum, onde
ideias, informações, opiniões e impressões, são compartilhadas e com
isso condicionando o espaço ao tempo. A relevância aqui está
assentada no poder de re(ação) do sujeito tecno-social.
O consumidor contemporâneo em contínua re(ação)
O consumidor sempre foi considerado e tratado como uma
persona, inclusive pesquisado e analisado como um ator social que no
desempenho de seu papel representava ou desempenhava um roteiro
fixo, previsível e repetitivo a tal ponto que a literatura sobre o
comportamento do consumidor sempre alimentou as estratégias mais
sofisticada de como atraí-lo, distraí-lo, atende-lo e fidelizá-lo, através de
uma sequencia linear de ações, sem reações, ou ainda diante das
prováveis e possíveis reações catalogadas e contornadas
pré-determinadas elencadas em um
persuasivo.

por ações

manual de reconhecido teor

Todavia, se estamos em mundo em constante estado de

derretimento ou liquefação, estamos também diante de uma nova
possibilidade de pensar ao consumidor, ou seja, ele é antes de tudo um
sujeito social, que diante de uma nova ambiência, onde a liberdade de
escolha, a falta de ancoragem, o efetivo abandono as normas, o
capacita para agir diante da “perda de controle, consistência e
previsibilidade” como evidenciados por FIRAT & CHRISTENSEN (idem.
ibidem).

Certamente

estamos

diante

de

uma

redescoberta

do

consumidor, isto é, ele é um ser humano e como tal, ele se relaciona, pois
é um ser social e mais ainda, ele fala, ele comunica. Nesse sentido,
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Nossa proposta a partir deste ponto será a busca pela
compreensão do consumidor contemporâneo, resultante não de
uma seleção natural Darwiniana, mas de uma construção biopsico-social-tecno-cultural, que o transforma não mais em um
mero participante passivo no jogo do consumo, mas em um
parceiro deste jogo, um ser ativo e co-participante na construção
ou desconstrução das estratégias comerciais e das imagens
corporativas. (GALINDO, 2012, p.10 ).

É esse consumidor ativo no sentido de expressar sua condição de
sujeito social contemporâneo e, portanto de cidadão como veremos
mais adiante que na abordagem de Chetochine (2006) foi trabalhado
como múltiplas personas, caracterizando-o como um ser complexo e
bem distante da visão simplista que o ignorava como um ser em
re(ação). Para o autor, o consumidor idealizado pelo marketing foi
identificado como o Homo consomatio, afinal, sua volúpia por comprar e
utilizar produtos e serviços está atrelado aos anúncios prometendo deixálo mais bonito e feliz, mais jovem e certamente o seu comportamento é
ter tudo o que lhe pareça possível.
Porém há outro lado, identificado pelo autor como o Homo cliens
ou Homo comparator. Para este, o autor atribui a tarefa de comprar
para si e para os outros (família, amigos, etc.) e isso implica na difícil
tarefa de escolher, ponderar e decidir sobre o que comprar entre as
várias possibilidades e locais de compras, considerando também se
compra o que viu em anuncio, ou se compra de um concorrente que as
pessoas começaram a falar, ou ainda de uma marca própria que tem o
aval da loja. Enfim,
“Enquanto o Homo consomatio sonha, o Homo comparator
escolhe e compra! Enquanto o consumidor deixa o seu espírito
vaguear e se presta voluntariamente à hipnose da mídia, o cliente
deve se virar com o dinheiro que o Homo consumatio ainda
acredita ter”. (CHETOCHINE, 2006, p.6)
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Não seria possível avançar nessa lógica do consumidor quanto
persona sem considerarmos, fatores como a percepção, ou mesmo a
constituição de um quadro referencial das realidades presentes nesta
dinâmica. Portanto, meramente como ilustração dos fatores em jogo
nessa prática, devemos considerar o conceito de percepção em duas
dimensões: a individual e a coletiva. A abordagem derivada da escola
behaviorista, ou ainda a psicologia reativa, mais precisamente a
contribuição de Skinner (1966) sobre percepção, que a entende como
um processo psicofísico no sentido de interação com uma dada
realidade por meios dos órgãos dos sentidos, capturando informações,
selecionando, organizando e dando sentido ou lógica a estas
informações com vista a ler e a compreender essa realidade.
Certamente ao olhar para a percepção como resultante de
um processo de leitura e interpretação de uma dada realidade,
devemos considerar nesse processo a contribuição de um repertório
preexistente na memória de cada sujeito em processo de interação com
diversas

outras

realidades.

Portanto

somos

dotados

de

um

comportamento perceptivo que alimenta e retroalimenta o nosso
repertório ad infinitum.
Falar em percepção coletiva é compreender que algumas
realidades são efetivamente comuns a um determinado número de
pessoas, de forma simplista poderíamos falar em um comportamento
coletivo ou reação coletiva diante de algumas inferências ou estímulos.
Ou ainda como assinala Chetochine (2006), em que os comportamentos
coletivos nas práticas de consumo derivam da compreensão dos
conceitos mais elementares da sociedade como a liberdade, o direito
do cidadão, ou da religião, ou ainda do significativo papel dos meios de
comunicação que compartilham situações “comuns” com uma grande
coletividade e diante disso podemos colocar até mesmo as práticas de
consumo, reproduzidas como padrão sobre a bandeira das marcas
globalizadas.
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Se é possível aceitar um comportamento coletivo como padrão,
também é lógico que as estratégias aplicadas aos negócios sejam
semelhantes e com resultados símiles. Contudo, quando pensamos no
consumidor contemporâneo, vamos encontrar algumas diferenças e
alguns limites sobre esta compreensão do espaço simbólico que envolve
o ser humano entendido com um ser globalizado, informado, livre e
autônomo. O discurso sobre o poder das mídias de massa e dos seus
reflexos em um comportamento massivo já recebia uma critica sobre o
paradoxo atávico daquela prática,
(...) A resposta é dada pela busca de cada indivíduo que procura
responder às suas necessidades (...), ou seja, (...) a forma do
comportamento de massa é configurada por linhas individuais de
ação e não por uma ação combinada. Estas atividades individuais
surgem basicamente através da forma de seleção. (BLUMER, 1978,
p.179).

A possibilidade de um comportamento coletivo advém de uma
reação individual, no entanto, o fruto das interações e das mediações
discursivas no espaço coletivo desenha e redesenha o self de sujeito
social, poid é no processo interativo que uma troca de mensagens
implica em ouvir, perceber e entender. Aliás, a condição de entender
está condicionada, ao processo de codificação que respeite o universo
do outro, portanto, carente de uma simetria simbólica e de um processo
de negociação no sentido do consenso entre os interlocutores.
O sociólogo Herbert Blumer (1969) na primeira edição de seu livro
“Symbolic Interactionism: Perspective and Method”, apresenta sua
definição sobre o interacionismo simbólico. Termo esse cunhado por ele
em 1937, exatamente quando ele assume as aulas de psicologia social,
substituindo a seu mestre George Herbert Mead, na escola de Chicago.
Sua importante contribuição acadêmica ocorreu em duas frentes
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importantes e complementares: O interacionismo simbólico e a análise
do comportamento coletivo.
A proposta de Blumer (1986, p.79) sobre interacionaismo simbólico
foi concebida em três premissas: significado, linguagem e pensamento.
1) Significado: os seres humanos agem em relação às pessoas e aos objetos
do mundo físico com base nos significados por eles atribuídos;
2)

Linguagem: a língua dá aos seres humanos um meio que o conduz a
negociação do significado através de símbolos;

3) Pensamento: o pensamento consolida-se ou modifica-se por meio do
processo interpretativo usado pela pessoa para lidar com os símbolos.

Dessa forma, a discussão sobre o comportamento coletivo passa
pela

compreensão

das

interações

simbólicas

que

resgatam

a

capacidade dos seres humanos em lidar tanto com o processo de
codificação quanto com o da articulação de suas mensagens, como
também na decodificação destas, contando inclusive com a mediação
interpessoal ou dos seus pares, isto é, ninguém é desprovido ou
desprotegido no jogo da interação com o mundo em que vive ou que o
cerca.
O aporte tecnológico presente no cotidiano do cidadãoconsumidor tem viabilizado o que podemos chamar de um “processo
massivo de comunicação individualizada”, no qual as mediações
decorrem da riqueza das interações entre seus pares, ou ainda como
menciona (JAFFE, 2008, P.32) “seus mais íntimos desconhecidos virtuais”.
A questão da ambiência sociocultural na re(ação) e de
reciprocidade no desenvolvimento do comportamento coletivo, teve em
Vygotsky(1978), em seu livro“Mind in society: The development of higher
psychological processes”, uma abordagem sobre a mediação simbólica
a partir do reconhecimento que a aprendizagem ocorria através das
inter-relações do ser humano com o ambiente histórico e com os demais
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atores. De certa forma a sua proposta valorizava a relação entre a
linguagem, o pensamento e a interação com os outros indivíduos. Isso
resultava

no

processo

desenvolvimento,

de

aculturação

caracterizado

por

ele

e

por

como

decorrência

no

desenvolvimento

proximidal, cujas premissas consideravam:
1) É na interação social que se origina e se propulsiona toda a
aprendizagem e consequentemente o desenvolvimento intelectual. Isso
implica em todas as demais funções do desenvolvimento do ser humano.
2) Este fenômeno ocorre primeiro no nível social (interpessoal) para depois
acontecer no nível individual (intrapessoal).

É nessa linha que caminhamos no sentido de caracterizar as atuais
mudanças no sentido de compreender o consumidor contemporâneo
com um ser essencialmente relacional, e é na compreensão do
aprendizado

em

todas

as

situações

humanas,

inclusive

no

comportamento do consumidor ou de uma sociedade caracterizada
pelas trocas simbólicas em uma escala jamais imaginada ou
presenciada, que encontramos um ser humano conectado (homo
digitalis) e transformado em uma unidade móvel de comunicação.
O sujeito em re(ação) encontra-se exposto a uma carga brutal de
informações, apelos comerciais, trocas de mensagens, conteúdos de
entretenimentos, e uma imensa gama de contatos com amigos
espalhados pelas diversas redes sociais virtuais.
O papel da psicologia social nesse contexto tem a relevância de
abrir caminho para a logica de um novo self ou ainda de um self
social. Aroldo Rodrigues (1981) em seu livro “Aplicações da Psicologia
Social” apresenta uma definição básica, precisa e aplicável quando
o autor pondera que se trata de uma ciência cujo objeto de pesquisa
é as manifestações comportamentais proporcionadas pela interação
de uma pessoa com outras pessoas, ou ainda pela simples ou mera
expectativa de interação, a isso se soma a influência dos fatores
situacionais presentes no comportamento do individuo diante dos
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estímulos sociais.
Do individuo ao multídio, o eu online
A visão do individuo com um ser plural, ganha a cada momento
uma maior importância, afinal como um ser “simbolicun” em que vive e
convive, pois segundo Cassirer, “O homem não vive dentro de um
universo puramente físico, mas sim num universo simbólico, língua, mito,
arte e religião [...] são os vários fios que compõem o tecido simbólico [...]”
(Ernest Cassirer apud, SARTORI, 2001, p.11). Ele também é também é um
ser múltiplo como aponta Maffesoli “somos sempre outra coisa além do
que nos crêem ser. Somos vários” (1996, p.305).
Aqui

temos

o

DNA

do

consumidor

contemporâneo,

sua

multiplicidade, sua interdependência simbólica, sua autonomia, sua
capacidade de sonhar, devanear, frustra-se, emocionar-se e relacionarse. O individuo em rede é necessariamente um individuo plural, afinal se
consideramos a rede como um espaço-matriz relacional (Tagliagambe,
2009), é nesse espaço que ocorre a formação mais profunda da
identidade pessoal, a qual o autor aponta como a totalidade das
relações internas como externas que formam a vida de cada indivíduo.
Nesse sentido ele define a rede como um espaço catalisador e
transformador, efetivamente uma matriz. É nessa ambiência virtual que
ele aponta para o que,
[...] continuamos chamando de forma tradicional “indivíduo”, mas
que apropriadamente em virtude das reflexões realizadas, deveria
denominar-se

“multíduo”, diante

de

um

processo

inicial e

significativo de fragmentação e multiplicação, seguindo uma
estratégia

de

recomposição

desses

fragmentos

e

de

sua

integração de um quadro mais unitário e coerente possível
(TAGLIAGAMBE, 2009, p.123).

12	
  
	
  

Essa

pluralidade

do

“indivíduo

rede”

encerra

também

a

centralidade do sujeito, ou seja, a sua liberdade, a sua anomia e sua
consequente autoria. É na rede que encontramos o desenvolvimento de
um saber relacional, de uma inteligência conectiva, aliás, fruto de uma
inteligência coletiva e sabidamente de característica multipolar. Enfim, é
na rede ou como propõe Tagliagambe é no espaço intermédio que tudo
isso acontece de forma dinâmica, participativa e sem hierarquia.
Esse ser múltiplo também é apontado por Maffesoli (1996, p.305)
quando diz que “somos sempre outra coisa além do que nos creem ser.
Somos vários”. Essa parece ser a imagem desse consumidor em re(ação)
reconhecido por, sua multiplicidade, sua interdependência simbólica,
sua autonomia, sua capacidade de sonhar, devanear, frustra-se,
emocionar-se e relacionar-se.
Quando visualizamos a rede como o espaço de uma comunidade
de conhecimento que transforma informação em ação, ou ainda como
uma comunidade auto-organizada. Ele não mostra ou propõe uma
utopia, apenas mostra e constata o espaço intermédio como o espaço
em que nos inserimos e nos movemos enquanto indivíduos em re(ação).
Nesse sentido o autor foi assertivo com a proposta do “multídio”, uma vez
que,
Isto não significa desconsiderar o fato de que também o individuo
hoje parece cada vez mais como uma realidade complexa,
sistêmica e pode-se dizer fruto da múltipla (e sempre crescente)
pertença a comunidades e sujeitos coletivos diversos e de
diferente nível, significado e valor, que retro-age sobre sua
natureza e personalidade, modificando-a e articulando-a
(Tagliagambe, 2009, p.110).

Derrick de Kerckhove (2009), ao mostrar a crescente e contínua
aproximação entre os sujeitos sociais e as tecnologias e por decorrência
dessa relação uma dependência cada vez maior em seus usos e
aplicações definiu que “a tecnopsicologia é o estudo da condição
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psicológica das pessoas que vivem sob a influência da inovação
tecnológica” (KERCKHOVE, 2009, p.23), isso significava compreender as
mudanças comportamentais decorrentes dessa aproximação definida
por ela como psicotecnologia, “para definir qualquer tecnologia que
emula, estende ou amplifica o poder de nossas mentes.” (idem.ibedem)
O sujeito pós-moderno, contemporâneo, ou tecno-social tem
vivenciado um novo habitar, uma nova dimensão do relacionar-se com
os diversos ambientes e seria impossível separarmos isso do aporte
tecnológico que sem dúvidas estende, amplifica e potencializa o poder
de nossas mentes, nossas percepções e nossa produção de sentidos, daí
o surgimento de um novo “eu” caracterizado por (KERCKHOVE, 2009,
p.221), “O eu on-line não se apoia em nenhum tipo de tempo, espaço ou
corpo, e é, sem dúvida, um presente” seria o eu compartilhado no
espaço on-line ou ainda a expansão do ego do seu espaço mental
privado para a rede, enquanto o espaço social imediato fica dedicado
à privacidade.
O autor aponta com propriedade a significativa mudança
psicológica em termos da exteriorização de nossa consciência pessoal
comum e dessa forma passamos a explorar com maior intensidade as
percepções táteis externas ao nosso pensamento, exatamente como na
forma comunicativa que envolve o eu o outro e os outros a qualquer
tempo, local ou eventuais atividades que permeiam ao nosso cotidiano.
Em

uma

proposta

empírica

sobre

o

surgimento

de

um

neoconsumidor, Gouveia (2009) abordou o lado da técnica ou dos
suportes, mencionando que este consumidor, aliás, denominado por ele
também como consumidor 3.0, caracteriza-se por ser o primeiro
consumidor digital multi-canal, 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
14	
  
	
  

sem dúvida isso tudo pode influenciar em sua decisão, porém tudo é
compartilhado. Ou seja, temos aqui a constatação do poder de
influência através do compartilhamento, ou da extensão do eu on-line.
Em ultima instancia, (MAFFESOLI, 1996, p.125) nos lembra: ”Não são
os indivíduos que tem a primazia, mas as suas relações”. Certamente as
relações

se

constituem

em

re(ações).

E

as

tecnologias-R

tem

proporcionado uma nova equação de tempo e espaço, como pontua
Jesus Alvarez,
[...] incorporação, a partir dos medias de um quarto espaço que
não está em nenhum lugar, não é geográfico nem se pode
imaginar com as imagens espaciais do passado (“on movil”), de
um quarto tempo que não é cronológico (“on time”) e de um
sistema novo de relação entre eles que é em rede e não tem,
portanto, princípio nem fim (“on line”). (ALVAREZ, 2006 apud
Galindo, 2012, p.135).

Diante dessa constatação é possível reconhecermos o poder do
aporte tecnológico e por decorrência o poder nas mãos, ou nos dedos
do sujeito social ou da persona consumidor em re(ação).
O poder compartilhado e diluído entre os atores tecno-sociais
Com um livro de titulo provocante, “Micropoder – La fuerza del
ciudadano en la era digital” , Javier Cremades (2007), apresenta um
amplo panorama das possibilidades de intervenção no jogo do poder e
do resgate do cidadão através de uma sociedade em rede.
Vários autores entendem o processo da desmassificação como um
movimento que proporcionou a mudança de uma audiência de massa,
para uma massa de meios. Essa inversão significou o resgate da voz do
público, do diálogo entre público e meios e do público com outro
público. Essa postura é clara no trabalho de David Meerman (2009) “The
new rules of marketing & PR”, quando o autor constata que tudo se
tornou público. Para ele a internet tornou as “relações públicas do
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público novamente, depois de anos de foco exclusivo na mídia”, pois
esta prática não contava com “(...) blogs, notícias on-line e outras formas
de conteúdos da Web, que possibilitam hoje as organizações a
comunicarem diretamente com os compradores” (MEERMAN, 2009.
p.26). E nesse contexto que a contribuição de Cremades aponta para
uma nova fase nas relações de poder entre produtores e consumidores,
tendo como retaguarda as novas tecnologias- R que materializam o
micro poder, entendido por ele como,
O micropoder, precisamente não é outra coisa que o poder
individual de manifestar sua opinião e decidir como votante,
como consumidor, acionista, etc. Este poder individual que foi
desvalorizado pelo poder institucional ao longo da história. Hoje,
graças as comunicações eletrônicas é mais relevante que nunca.
(CREMADE, 2007. p.14)

Sem dúvida este poder foi menosprezado pelas instituições, foi
desvalorizado

ou

simplesmente

ignorado

diante

da

crença

da

passividade dos consumidores, ou dos sujeitos sociais em re(ação), nesse
ponto o autor trabalha sua definição sobre o micropoder, apontando
ainda que a sua capacidade em criar redes e globalidade (considera-se
aqui sua inserção na Web) está realmente produzindo mudanças
significativas em todos os âmbitos da vida social e rapidamente tende
impor sua lei e respeito, devendo ser considerada como a força
emergente, mais proeminente deste novo século.
A sua visão sobre o poder ou a influência desses sujeitos em
re(ação) fica evidente quando para ele “os cidadãos, os consumidores e
os acionistas são agora mais relevantes, porque foram convertidos em
nós de algumas redes sociais, cada vez mais influentes” (CREMADE, 2007.
p.17), certamente essa postura soma-se a proposta de Charlene Li e Josh
Bernoff

em seu livro “Groundswell - fenômenos sociais nos negócios”

(2009) definem o termo Groundswell, da seguinte forma:
O groundswell é um movimento espontâneo de pessoas que
conseguem o que precisam umas das outras graças às novas
tecnologias, como as redes sociais, em vez de irem atrás de
empresas, instituições ou governos. [...] Quando nos juntamos on
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line, uma grande força, que é muito difícil de ser parada, se forma.
Não víamos isso no passado. (LI, Charlene, BERNOFF, J. 2009 p.10)

É possível encontramos um novo olhar sobre este aporte tecnológico
que configura esse momento tão especial de reversão da passividade
dos atores sociais em uma prática mais expressiva e carregada de traços
comportamentais de uma sociedade em contínua re(ação). Isso
acontece no trabalho de Joseph Jaffe (2008) em seu livro “O declínio da
mídia de massa”, onde o autor referindo-se a metáfora de uma
tempestade perfeita reforça que a junção de quatro fatores está
promovendo uma tempestade significativa e mudando toda a lógica de
relacionamento dos consumidores com o mundo, através do uso da
banda larga, da tecnologia sem fio, dos

buscadores e das redes.

“Quando esses ingredientes se combinam, eles criam uma dinâmica
nunca antes vista” (JAFFE, 2008, p.29).
Certamente, como apregoa Cremades essa nova configuração de
acesso com fluxos horizontais e multidirecionais canalizou a força do
cidadão dando-lhe o micropoder no sentido da sua individualidade, ou
ainda um poder coletivo quando falamos em comunidade.
Esse estar ou pertencer a determinada comunidade implica como
afirma Maffesoli em uma revisão dos agrupamentos institucionalizados,
contratuais, estáveis e massivos, que estão cedendo lugar a uma
organização em tribos, ou microtribos, caracterizados por ele como
“comunidades emocionais”, dessa forma o sociólogo e teórico pósmoderno enfatiza que as redes sociais, presentes e potencializadas pela
internet

apresentam

um

processo

de

interação

a

partir

das

características identitárias de seus membros que compartilham os
mesmos gostos, expectativas e sem dúvida os símbolos que se traduz na
construção do imaginário, nesse sentido,
A pessoa (personna) representa papéis, tanto dentro de sua
atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que
participa. Mudando o seu figurino, ela vai, de acordo com seus
gostos (sexuais, culturais, religiosos, familiares) assumir o seu lugar, a
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cada dia nas diversas peças do theatrum mundi. (MAFFESOLI,
1987, p. 108)

Isso tudo se traduz em novo momento e espaço para os sujeitos
sociais, vistos aqui em sua persona como consumidores em re(ação).

Em busca de conclusões
As diversas vozes e falas sobre as relações sociais na
cotidianidade aparentam ser uníssonas quando retratam ou expressam,
mesmo que parcialmente, as perceptíveis mudanças comportamentais
junto ao sujeito pós-moderno ou contemporâneo. Parece que a
liberdade: de escolha, de acesso, de comparação, de expressão, e de
descontinuação em suas ações, confirma a mutabilidade do ambiente
no qual se insere esse sujeito e, por decorrência, o seu comportamento.
Ao observamos as reações advindas do aporte tecnológico que se
constitui em uma nova ambiência projetando-se nos espaços
entrelaçados da ambiência sociocultural, é possível encontrar um novo
sujeito ou ainda um indivíduo múltiplo vivendo entre a realidade
concreta das relações cotidianas com os seus conflitos, decisões,
volições, trocas e negociações. Agora espelhadas em um novo espaço
denominado de rede ou de ciberespaço.
É aqui que habita o sujeito em re(ação), cuja multiplicidade de
personas lhe dá acesso às novas e contínuas interações. Sendo assim, o
sujeito em re(ação) é o sujeito da contemporaneidade, distante do
consumidor passivo e ancorado nos discursos de um porvir. Ele é o sujeito
do agora, sem barreiras temporais ou espaciais e muito menos
dependente das organizações e instituições as quais, não apenas ignora,
mas interfere em suas imagens, ao indagar, questionar, retrucar e, de
forma mais contundente, compartilhar nesse espaço eminentemente
púbico. Esse é o sujeito de vários selfs ou ainda do eu-online, alimentado
por um continuum de re(ação).
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