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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de denominação de público no 
cenário das Tecnologias da Informação e Comunicação. Para tanto serão utilizados autores da 
área da comunicação, cibercultura, sociologia e área afins com o intuito de apresentar uma 
lógica onde as Relações Públicas deparam-se na contemporaneidade. Foi aplicada pesquisa 
em um objeto específico: o case da coleção ‘Homens Que Amamos’ da Risqué. A análise 
deste objeto foi feita através do método de pesquisa da Teoria Fundamentada para explanação 
da temática.  
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Introdução 
 

As áreas   da   comunicação na contemporaneidade   cada   vez   mais   estão   sendo 

interferidas pelo processo de interação entre tecnologia e informação. Neste sentido, as 

Relações Públicas necessita discutir as apropriações e utilizações de seu fazer diário 

profissional posto que seus instrumentos de atuação alteram e são alterados por esta lógica. 

Neste cenário um dos principais aportes de Relações Públicas, os públicos, vêm 

sofrendo uma modificação de denominação e perfil em função das tecnologias da informação 

e comunicação. 

Atualmente as organizações, para se comunicar com seus públicos, se utilizam das 

plataformas da comunicação pós-massiva, ou seja, das plataformas de comunicação que 

vieram depois da comunicação de massa como TV e rádio, para estabelecer relacionamento, 

propiciar uma boa imagem organizacional ou passar informações, por exemplo. 

De acordo com França3 o público representa a matéria-prima de Relações Públicas e 

são classificados como interno, misto e externo. O autor apresenta a reflexão de Gruning que 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP RP e Comunicação Organizacional do XXXVIII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Comunicação pela PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  Docente da   
Escola   da   Indústria   Criativa   da UNISINOS – Universidade do   Vale   do   Rio dos   Sinos. E-mail: 
pmespindola@unisinos.br.  
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define os tipos de públicos entre o não-público, que não se encaixa na definição de public 

que é aquele que enfrenta um mesmo tipo de problema, reconhece a existência de um 

problema e se organiza para fazer alguma coisa sobre o problema; público latente, que 

enfrentam um problema similar resultante da organização mas não o detectam; público 

consciente, que reconhece o problema e público ativo, que se organiza para discutir o 

problema e fazer algo a respeito. 

Nesta lógica, é importante é identificar e listar todos os píblicos, determinar o tipo de 

relação existente, definir o objetivo do relacionamento entre a organização e os públicos, 

determinar as expectativas, indicar o nível de envolvimento, o nível de participação, entre 

outros. 

No entanto, uma grande diferença proporcionada por esta lógica do relacionamento 

organizacional com as tecnologias da informação e comunicação se dá pela possibilidade de 

interação entre a organização e os públicos. 

Essa possibilidade de ampliação da participação na comunicação é proveniente da 

cultura da convergência, que possibilita a interação entre as mídias tidas como tradicionais, 

vindas antes da internet, e as mídias e plataformas de comunicação que surgiram com e em 

decorrência da internet.  “A internet permite a comunicação de muitos para muitos em escala 

global”  (CASTELLS, 2008).  Essa interatividade só é possível na lógica da ubiquidade 

tecnológica comunicacional – na qual a comunicação pode estar em todos os lugares ao 

mesmo tempo, além do habitus4 cultural dos indivíduos. “Nesta era de comunicação móvel, 

todos testemunhamos o desaparecimento progressivo dos obstáculos materiais que até agora 

bloqueavam os fluxos dos signos e das trocas de informação” (SANTAELLA, 2007, p. 25). 

A comunicação virtual possibilitada pela tecnologia digital permitiu a 

descentralização da informação e do poder (GALLI, 2002).  Com isso, a informação pode 

partir do que era tido antes como consumidor, público, espectador ou telespectador agora é 

visto como interagente5. 

                                                                                                                                                  
3 Disponível em: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www2.metodista.br/agenciarp/ffranca.pdf. Acesso em: 
08 ago 2015. 
4 Habitus está no sentido de costume, hábito.  Conjunto de disposições interiorizadas pelos indivíduos, 
adquiridos e que tentam reproduzir consciente ou inconscientemente, adaptando essas disposições a os contextos 
em que estão inseridos. (SCHUTZ, Alfred. Fenomenologia e relações sociais: textos escolhidos. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1979). 
5 Esse termo foi desenvolvido por Primo (2007) ao explicitar que, ao efetuar uma ação, o indivíduo está 
executando uma interação, sendo, portanto, chamado de interagente, posto que ele recebe, executa, altera e é 
alterado por sua ação. Ao mesmo tempo, esse indivíduo é transmissor, receptor e mediador. Teixeira. Interação 
mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. Porto Alegre: Sulina, 2007). 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 3 

Interagente no cenário das Relações Públicas 

Pode-se perceber que a interação indivíduo - tecnologia decorre da necessidade criada 

pelo interagente em relação àquela tecnologia, e essa necessidade, por sua vez, foi criada a 

partir da utilização da lógica tecnológica comunicacional. Assim, a organização se utiliza da 

tecnologia para se comunicar com seus públicos que tem necessidade de interagir com a 

organização através da necessidade criada pela nossa lógica comunicacional. 

Porém, é preciso salientar a importância para a área das Relações Públicas, que o uso 

dos aportes e suportes tecnológicos da comunicação e da informação devem ser precedidos 

de reflexão e entendimento, sobretudo se o dia a dia do profissional estiver intrinsecamente 

ligado à comunicação (CASALEGNO, 2006). 

A técnica serve para o uso que fizermos dela.  O mais importante, no entanto, é a 

interação, seja mediada ou não por computador.  O impacto da tecnologia da comunicação 

está muito além dos efeitos e feedback que afetam o indivíduo; se dá na ordem individual, ou 

seja, cada um o percebe de uma forma diferente.  

Até porque houve uma modificação dos espaços públicos e privados. Em realidade, 

com a exposição individual através das redes sociais, o espaço privado perdeu o sentido 

tradicionalmente adquirido.  O espaço é o apoio do fluxo, do contingente às custas do 

movimento. Entretanto, a mediação desenvolve suas potencialidades e dá origem a uma 

multiplicidade de sentidos antes pouco explorados.  O objetivo consiste em utilizar uma 

multimídia para produção de sentido e estimular o cidadão comum a produzir suas próprias 

informações, propiciar novo olhar sobre determinada situação e representação social. Trata-se 

de uma desconstrução e reconstrução social, posto que gera novas imagens do cotidiano, 

utilizando-se, para isso, de atualização e geolocalização, internet e rede. 

Nesses moldes, todo o controle é do interagente. A circulação de dados demonstra 

uma convergência de mídias, extensões das percepções do interagente, e sua maleabilidade a 

mudanças.  As ferramentas de comunicação na contemporaneidade proporcionam um espaço 

de manifestação e são baseadas em socialidades e sociabilidades, ou seja, são fundamentadas 

na interação com outros humanos do cotidiano e na cultura, girando  em torno  de interesses  

particulares, com vínculos sociais escolhidos através de julgamentos diante do que se divulga, 

o que gera também uma interatividade. 

Alex Primo (2007) propõe que um sistema interativo deveria dar total autonomia ao 

interagente, diferentemente dos sistemas reativos, que trabalham com uma gama 
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predeterminada de escolhas. Nas tecnologias reativas, não há lugar para respostas, mas 

estímulos, escolhas entre alternativas preconcebidas. 

 
Na atual fase da mobilidade e das redes sem fio, estamos imersos no que 
alguns autores  identificam  como  uma  nova  relação com o tempo, com o 
espaço e com os diversos territórios. Trata-se de formas de compressão 
espaço - temporal (HARVEY, 1992), de desencaixe (GIDDENS, 1991), de 
desterritorialização (DELEUZE, 1980), de espaços líquidos (BAUMAN, 
2001), de novos nomadismos (MAFFESOLI, 1997). Aqui entram em jogo 
crises de fronteiras: do sujeito, da identidade, do espaço geográfico, da 
cultura, da política, da economia. A sensação, na globalização atual, é de 
perdas de fronteiras, de desterritorialização, mas também de novas 
territorializações (LEMOS, 2007, p. 123). 

 
As mídias de função pós-massiva, pós-rádio e TV, funcionam a partir de redes nas 

quais qualquer um pode produzir informação, os fluxos comunicacionais são bidirecionais 

(todos - todos) e há uma apropriação do espaço urbano com funções locativas, trazendo novas 

dimensões de uso e criação de sentido dos espaços urbanos – as chamadas reterritorializações 

–, com controles dos territórios informacionais específicos (SANTAELLA, 2008). 

A cultura pós-massiva das redes, em expansão, mostra os impactos socioculturais das 

tecnologias digitais em um território eletrônico móvel em crescimento planetário. A 

cibercultura instaura assim uma estrutura midiática ímpar (com funções massivas e pós-

massivas) na história da humanidade, onde, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode 

produzir e publicar informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações, adicionar 

e colaborar em rede com outros, reconfigurando a Indústria Cultural  (LEMOS, 2003 apud 

LEMOS, 2007, p.125). 

Paradoxalmente, quanto mais as mídias pós-massivas nos possibilitam interatividade, 

mobilidade e ubiquidade, mais necessitamos de identificação, territorialização e fixação em 

espaço físico. 

Nos tempos atuais, afirma Castells (1999), onde sociedades encontram-se cada vez 

mais fragmentadas devido às identidades cada vez mais específicas e difíceis de compartilhar, 

é significante o esforço por manter uma rede de comunicação que aproxime as 

individualidades para a construção de identidades coletivas (PAZ, 2003, p. 70). 

Essa combinação entre o físico e o digital criada pela mobilidade dos interagentes 

conectados contribuiu para a emergência das tecnologias portáteis que possibilitam a 

constante conexão. Porém, a percepção das possibilidades interfaciais não depende apenas da 

precisão do funcionamento dos nossos órgãos dos sentidos, mas também de outras condições, 

como a experiência anterior do sujeito, a amplitude de profundidade de sua concepções, a 
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tarefa que se propõe a determinado objeto, a atenção e a motivação. Ou seja, da cultura, da 

possibilidade de acesso a tais aparatos, da lógica de funcionamento do mercado – que, cada 

vez mais, está fazendo obsoleto o último lançamento – e da lógica de relação, interação e 

controle que cada um permite que a tecnologia de comunicação exerça sobre si. 

Nesse sentido, interpretar objetiva e subjetivamente é o que dá sentido à forma como 

interagimos com as tecnologias de comunicação. É preciso que o indivíduo compreenda e 

saiba de onde falam uns e os outros, a partir de qual competência e para qual visão do mundo  

(RODRIGUES, 1989). A ubiquidade tecnológica é proporcionada pelos meios de 

comunicação, em que o acesso a informações pode se dar a qualquer tempo e em qualquer 

espaço. Atualmente, conceber mídia é legitimar uma forma de obtenção e distribuição de 

dados, que transforma a sociedade e assume novas posições. Além disso, essa ubiquidade 

possibilita ao indivíduo estar presente virtual ou fisicamente, trazendo novas perspectivas 

econômicas, sociais, culturais e políticas ao cotidiano. “A relação entre espaço e tempo na 

vida contemporânea não é constante, mas sim mediada localmente em um númerode níveis, 

do pessoal, ao institucional e coletivo” (GREEN, 2002, p. 02). 

No contexto da ubiquidade, os interagentes vivem em espaços cada vez mais 

conectados à rede, que se reconfiguram e são reconfiguradas diariamente. Cada espaço torna-

se um canal de expressão no qual o indivíduo desenvolve suas potencialidades e busca seus 

interesses, de forma muito mais dispersa, divergente e contraditória do que aquela que ocorria 

no ambiente off-line anterior à internet.  As relações e os laços são gerados através de 

interesses cada vez mais específicos e personalizados, além de personalizáveis. Um dos 

efeitos desse perfil é a percepção cada vez maior da construção das referências, levando o 

interagente a ter de decidir autonomamente sobre suas posturas e orientações na virtualidade 

da internet. 

Complementando esse   sentido, na   nossa   sociedade, que   apresenta sistemas 

simbólicos altamente diferenciados, em que existe a necessidade de o interagente tomar 

decisões e estabelecer vínculos, o fenômeno atual da multimídia apresenta possibilidades 

simultaneamente antagônicas marcada por tensões e contradições. Cria um cenário de 

necessidades da ordem coletiva e liberdade individual (SANTAELLA, 1992). 

É um estilo de vida centrado na autonomia do sujeito, orientado por um sistema de 

relevância, que determina as ações dos indivíduos – resgatando, para isso, experiências 

passadas e projetando ações futuras –, que interpretam o background informacional do 
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interagente para gerar novas interações mediadas ou não, por computador, alterando, assim, o 

fluxo comunicacional audiovisual e multimídia do cotidiano do indivíduo. 

Para que a comunicação exista, duas coisas são necessárias: o consenso sobre as 

linguagens utilizadas e a existência de dimensões de diferença, sem o que não haverá 

informação, sem o que a comunicação não terá razão de ser (RODRIGUES, 1989). O 

processo de interpretação da comunicação recebida em hipótese alguma pode ser considerado 

um simples processo de assimilação do significado das palavras. 

 

O conteúdo de um meio pode mudar, seu público pode mudar e seu status 
social pode subir ou cair, mas, uma vez que um meio se estabelece, ao 
satisfazer alguma demanda humana essencial, ele continua a funcionar 
dentro de um sistema maior de opções de comunicação (JENKINS, 2009, 
p.41). 

 
O que tem-se hoje em dia são fluxos de conteúdos através de múltiplas plataformas de 

mídia, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e um comportamento migratório 

dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam. 

A internet não mudou somente a forma como as pessoas produzem, criam, se 

comunicam e se divertem, ela alterou também o funcionamento do cérebro humano. Os 

meios continuam sendo extensões do homem, mas a significação é o que vai produzir sentido, 

e isso, por sua vez, altera a forma como nos relacionamos com esses meios, com a mídia, 

com as tecnologias. Há uma necessidade de adaptação do indivíduo à nova lógica. O meio 

não é mais a mensagem: ele faz parte da mensagem, mas não há meio encerrado em si 

mesmo. 

O progresso tecnológico possibilita a comunicação em nível global, e essa profunda 

interligação entre todas as regiões do mundo originou uma grande teia de dependências 

mútuas, mostrando, mais uma vez, que de nada adianta a mídia pela mídia, a tecnologia pela 

tecnologia e o meio pelo meio, sem o intermédio do interagente. Os fatores culturais tem de 

ser tomados em consideração diante do processo de internacionalização, sob pena de 

correrem sérios riscos de insucesso. 

Há muita necessidade de reflexão sobre a temática.  Como estamos no olho do 

furacão, é claro que não é fácil analisar todas as transformações sofridas pela comunicação, 

mas não pode-se esquecer, no entanto, que o mais importante é a relação que o homem tem 

com tudo isso, é o resgate à reflexão sobre a temática, é a observação constante das 

experiências vividas, é colocar à tona a relevância e a importância colocada nas plataformas, 
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e não na alteridade do sujeito. O mundo é para ser vivido por humanos, em coabitação com as 

máquinas, as quais servem a nós, e não nós a elas. 

 

Os interagentes em #homensqueamamos 

A marca de esmaltes Risqué enfrentou no início deste ano uma crise virtual por parte 

dos interagentes causada pelo lançamento da coleção ‘Homens Que Amamos’, conjunto de 

esmaltes que fazia tributo a pequenos gestos diários masculinos com o intuito de homenagear 

os homens que fazem a diferença na vida das consumidoras da marca. Os tons, que vão do 

laranja ao cinza chumbo, passando pelo preto, chamam-se ‘André fez o jantar’, ‘Fê mandou 

mensagem’, ‘Guto fez o pedido!!’, ‘João disse eu te amo’, ‘Léo mandou flores’ e ‘Zeca 

chamou pra sair’. No entanto a coleção, na visão das usuárias, era machista. Além de muitas 

blogueiras, interagentes do Twitter criaram uma hashtag em protesto a coleção e, em poucas 

horas, a hashtag #homensrique se tornou um dos trending topics do Twitter no Brasil. 

Neste sentido buscou-se no Twitter vídeos que remetiam à coleção e faziam protestos 

a mesma. Para a reflexão deste artigo o método utilizado para analisar o objeto foi a Teoria 

Fundamentada. Sobre este tipo de análise é possível dizer que é o método fundamental para 

o pesquisador que trabalha com dados empíricos, pois assim possibilita maior liberdade ao 

tratar desses dados. É distinta dos métodos tradicionais de pesquisa onde se acredita que o 

pesquisador irá a campo livre. Nesta teoria o objetivo é que os dados mostrem o que será 

analisado. Conforme Fragoso, Recuero e Amaral (2013), “O campo e sua observação que vão 

fornecer as hipóteses e auxiliar a delimitar o problema e construir a teorização. Os dados 

assim atuam de modo fundamental no processo” (p.84). Sendo assim, a particularidade deste 

método de pesquisa é de que a teoria e a observação empírica caminham atreladas. 
Por valorizar o contato do pesquisador com o objeto e estimular a criação de uma 
sensibilidade para os dados, a Teoria Fundamentada traz uma contribuição 
diferenciada. Ela permite ao pesquisador que foca um fenômeno bastante novo a 
chance de experimentar o campo empírico, observando os novos elementos e 
construindo suas percepções através da análise e reflexão sistemáticas dos dados 
encontrados em campo. Essa valorização da experiência do pesquisador em campo 
é fundamental e é uma das principais vantagens do pesquisador que utiliza essa 
abordagem (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013, p. 87). 
 

O foco da teoria é a valorização dos dados, como também criar um conjunto de 

conceitos ordenados em categorias. Estes conceitos dizem respeito ao que está sendo 

estudado. Por este motivo a importância do envolvimento do pesquisador, pois o importante 

não é fazer uma descrição e sim uma análise que origine categorias.                        

 Sendo assim, a teoria fundamentada é o método mais indicado para aplicação nesta 
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pesquisa, pois conforme dito, o importante é a valorização da experiência empírica, dessa 

forma “... proporciona uma forma única de perceber a emergência da teoria a partir dos 

dados, sendo especialmente adequada para quem estuda temáticas novas e com poucas fontes 

bibliográficas” (FRAGOSO, 2013, p. 110). 

Para a análise do objeto foi escolhida apenas uma categoria conforme análise dos 

posts com a hastag #homensrisque disponíveis no Twitter, que levavam a vídeos em outra 

rede social, o YouTube, que continham opiniões sobre a coleção, compondo a categoria de 

análise: imagens audiovisuais, posto que o artigo não comporta a análise de muitas 

categorias, prints, comentários e compartilhamentos, o que facilitou a análise. Além disso 

esta acategoria foi escolhida pois através de vídeos é possível perceber depoimentos, opiniões 

e interações do usuário com mais clareza. 

Mas vale salientar que a análise poderia ser mais aprofundada e com a criação de mais 

categorias, mas o objetivo aqui é identificar que o público agora é interagente e através da sua 

interação pode ser a favor de uma marca ou mesmo destruir uma imagem organizacional. E, 

no caso de vídeos que saem de uma plataforma e entram em outra, demostra a interação do 

indivíduo com a finalidade de modificar ou dá sentido de uma mensagem através de suas 

opiniões influenciando terceiros que irão compartilhar seu vídeos ou fazer comentários. 

A pesquisa foi feita em agosto e até a data de encerramento do artigo haviam posts 

com a hashtag mesmo que a criação da mesma tenha sido realizada em março, lançamento da 

coleção, onde o objetivo era protestar contra a homenagem aos homens feitas pela marca 

Risqué.  

O último post do Twitter foi de uma pessoa que corrobora com a campanha realizada 

pelas interagentes contra a marca como é possível identificar a seguir: 

 
Figura 1 - #homensrisque 

 
Fonte: Twitter com a hashtag #homensrisque 
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Disponível em: https://twitter.com/search?q=%23homensrisque&src=typd&lang=pt&lang=pt 

Acesso em: 08 ago 2015 

 

Coincidentemente a última postagem realizada com a #homensrisque no Twitter 

remetia ao video no YouTube sobre a campanha. 

No Twitter observou-se que a hashtag #homensrisque ainda hoje está ativa e gerando 

interações na rede com criação de memes como frases em protesto à coleção ou imagens 

ofensivas à marca, por exemplo. 

Já os vídeos do YouTube que são remetidos no Twitter são poucos mas continuam 

sendo vistos e comentados. Para melhor entender o que há sobre a hastag #homensrisque no 

YouTube, foi digitado na busca a referida hashtag e foram encontrados 5 vídeos, mas apenas 

os seguintes videos são relacionados ao protesto contra a coleção da marca Risqué: 

 
Figura 2 - #homensrisque no YouTube 

 
Fonte: YouTube 

Disponível em: https://www.youtube.com/results?search_query=homensrisque 

Acesso em: 08 ago 2015 

 

Os outros dois videos relacionados à #homensrisque eram Swatches e impressões 

sobre a coleção.  

 
Figura 2 - #homensrisque no YouTube (neutros) 
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Fonte: YouTube 

Disponível em: https://www.youtube.com/results?search_query=homensrisque 

Acesso em: 08 ago 2015 

 

Os vídeos que traziam em seu conteúdo manifestações contra a coleção ‘Homens Que 

Amamos’ eram 3, sendo o primeiro postado por Chico Rezende há 4 meses com 41.658 

visualizações (sendo 5.185 marcadas como ‘gostei’ e 87 como ‘não gostei’) e 280 

comentários.  

Já o segundo vídeo foi postado por Riceta Tá também há 4 meses e possue 1.729 

visualizações (sendo 148 marcadas como ‘gostei’ e 7 como ‘não gostei’) e 41 comentários. 

No terceiro e último vídeo, postado por Gabbie Fadel no mesmo período dos outros videos, 

foram 148.673 visualizações (sendo 22.059 marcadas como ‘gostei’ e 913 como ‘não gostei’) 

e 1.105 comentários.  

Percebe-se, assim, que para além da legitimidade e/ou popularidade de cada um que 

postou o vídeo, sendo um deles realizado por uma blogueira, todos eles geraram 

reciprocidade dos interagentes o que demostra que o interagente não é apenas público, mas 

alguém que interfere nas ações das organizações, num movimento só possível na cultura 

digital. 

 

Considerações 

A tecnologia digital e o ciberespaço nesta cibercultura tornaram possível a alteração 

do uso da linguagem, bem como uma transformação de suas práticas.  As tecnologias 

contemporâneas de comunicação e informação são vetores de agregação social, de vínculo 

comunicacional e de recombinações de informações com formatos variados, podendo ser 

textos, imagens e sons, chamados de audiovisuais, que podem inserir - se num contexto 

multimídia, ou seja, com conteúdos estáticos – textos escritos, fotos, imagens etc. – e 

dinâmicos – vídeos, animações, áudios etc. – colocados em ambiências virtuais. 

Entretanto, deve ser reforçado, principalmente no meio da comunicação, que a forma 

deve ser meio para o conteúdo e não o objeto referencial do pensar cultural. Se deve atentar 

para o fato de que a criação de uma imagem ou a composição de um vídeo são processos 

técnicos, mas os efeitos que os conteúdos presentes nestes elementos multimídia provocam 

no interagente englobam sentidos que um texto estático não consegue alcançar. Além disso, 

os movimentos de hipertextualização também trazem novos questionamentos à dinâmica 

neurológica que o ciberespaço proporciona atualmente, posto que estão presentes em uma 
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mesma interface e sua não - linearidade cria uma dinâmica do pensar em diversos sentidos. A 

possibilidade de trabalhar em plataformas multimídias apresenta um movimento diferenciado 

à cultura e justamente pelo potencial de amplitude que estes conteúdos têm alcançado é que o 

foco em seus conteúdos deve ser preservado. 

Para acompanhar a evolução do ciberespaço, as redes tradicionais passam a ser 

pautadas por conteúdos produzidos em uma sociedade interativa e produtora de conteúdos, 

como no caso #homensrisque da coleção ‘Homens Que Amamos’. 

Aproveitar esse conhecimento na cibercultura possibilita a participação na criação de 

novos territórios recombinantes. Afinal de contas, o universo digital não é caracterizado por 

uma cultura rígida, unificada, encerrada em si mesma e definida. Pois os indivíduos que 

utilizam a internet não são homogêneos nem fruto de um grupo só, com interesses em 

comum. A produção coletiva retoma suas forças e novos grupos surgem, ainda que precisem 

quebrar barreiras culturais e sociais constantemente. A liberdade de criar é algo novo que 

instiga as novas gerações, mas que muitas vezes incomoda os integrantes patriarcas de uma 

sociedade cheia de paradigmas. 

Não há como decidir a medição ou gerar um padrão único do usuário da internet. A 

intensidade do uso, por exemplo, revela alguma coisa substantiva sobre a natureza da 

interação do indivíduo na internet? Difícil obter um diagnóstico real, definitivo e correto. O 

que se pode supor são indícios, ou mesmo perfis, conforme o enquadramento de olhar. O 

desconhecido não é padronizável, mas há uma postura semelhante à maioria dos interagentes 

que não chega a caracterizá-los como cultura, mas, de modo geral, a procura pelo singular é 

dentro da personalização de cada agente. Quando se trabalha em uma plataforma coletiva, o 

conteúdo é redirecionado pelo imaginário de cada um, mas sua estrutura tecnológica, 

interface, ainda é padronizada, em sua maioria, por um mediador. 

As tentativas em revelar diferenças dentro da cibercultura propiciam taxonomias 

interessantes, mas avaliações estratégicas incipientes das dimensões internas da cultura de 

uso da internet. Essas classificações não nomeadas, devido sua inconstância, estão 

diretamente relacionadas à desterritorialização das culturas e reordenação a partir da 

identificação de cada interagente sob o hipertexto a qual é submetido.  Apesar do surgimento 

de novas tribos, elas são voláteis e seguem a velocidade das tecnologias criadas, o que atribui 

questionamentos recentes a cada tentativa de mapear os públicos. Isso fica evidente no case 

deste artigo, onde os indivíduos interagem, mas de maneira disperça a respeito de uma 

temática sob a forma de comentários ou compartilhamentos. Desta forma, o próprio 
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direcionamento de esforços tem que ser repensado, pois a importância para os conteúdos 

criados pelos próprios interagentes e as formas possíveis de relacionamento entre os grupos 

têm sido a referência para entender a cibercultura. 

O que faz um indivíduo tornar-se um usuário, seja por disponibilidade de tempo, 

motivação para conectividade, disponibilidade de ambiente ou infraestrutura, ou 

disponibilidade de recursos para adquirir bens instrumentais para o acesso, são medidas 

pobres de cibercultura, ou seja, de como este usuário de fato se relaciona e interage com o 

meio e que impacto tem sobre estes indivíduos. O conteúdo da interação dificilmente pode 

ser resumido pela quantidade de tempo gasto ou de bens tecnológicos possuídos ou 

utilizados. 

Uma saída seria observar os padrões de usoe as práticas realizadas virtualmente, ou 

seja, os motivos e a frequência com que os indivíduos acessam a internet. O foco é na 

funcionalidade dada pelos indivíduos à internet. 

A premissa é que a utilização da internet se dá por razões distintas. Não se trata do 

que faz com que usem a internet, mas de como se relacionam com ela. Sejam estes objetivos 

‘baixar’ arquivos e programas, buscar informações, coletar e ler notícias ou asrotinas de 

correio eletrônico ou assistir vídeos, filmes, ou escutar música, conversar e usar redes sociais. 

Enfim, falar sobre qualquer aspecto da cibercultura representa um desafio e um risco, 

em decorrência da sua velocidade de crescimento e de seus ciclos de vida – na verdade, no 

ciclo de vida dos seus produtos, conteúdos e formatos. Principalmente porque seus usuários 

têm seus próprios hábitos, conhecimento, prioridades e preferências. 

Os indivíduos, nesta lógica comunicacional virtual, compram de forma distinta, têm 

diferentes relações com as marcas, mostram pontos de vista mais articulados e persuasivos, 

engajam-se, são menos (ou mais) convencionais em suas posturas. Além disso, não formam 

um grupo homogêneo. Um mesmo indivíduo pode estar inserido em diversos grupos e essa 

característica eclética é algo que surgiu na sociedade contemporânea. Com as redes e a 

desterritorialização, o interagente passa a assumir os papéis de identificação de forma mais 

dinâmica, o que lhe permite ser um indivíduo intercultural sem precisar se deslocar 

geograficamente ou assumir diversos papéis, conforme necessidade em seu cotidiano, 

conforme os espaços de interação. 

O que importa é em que meios e por quais razões os indivíduos tornam-se usuários da 

internet e permanecem como tais. Parece claro que por conta de uma lógica espaço-temporal 
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contemporânea que não permite mais estar fora, desconectado.  Há padrões específicos de 

interação atualmente, e um deles é com a internet. 

Assim, ao menos aqui, não há mais públicos em Relações Públicas, mas apenas um 

público, que é interagente. Posto que a noção de público passa, primeiramente, por duas 

vertentes ao longo da história: a psicossocial e a política (FRANÇA, 2006). A primeira esfera 

está intimamente ligada à ideia de acessibilidade, ou seja, à condição espacial. Assim, esta 

premissa cai por terra pois não há mais a condição espacial para a comunicação entre 

organização e públicos. 

Já o sentido político de público é construído na lógica do bem comum, do interesse 

relacionado ao Estado (TARDE, 1992). No entanto, o bem comum hoje foi substituído pelo 

bem   individual, tribal, de   grupos, interesses   ou   comunidades, por   exemplo, o   que 

descaracterizaria o sentido de público.  

Fica a reflexão para a área e a discussão para novas possibilidades. O importante é a 

evolução das perspectivas em decorrência das alterações de cenário e temática, válidas para a 

construção de conhecimento de uma área. 
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