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RESUMO

Estamos vivendo a chamada Era da Conexão, onde as tecnologias da comunicação e a 

Internet fazem parte de nossas vidas de maneira intensa. Os usos que fazemos desses meios 

ajudaram a transformar a sociedade em uma rede de indivíduos pela qual passam fluxos de 

informação constantemente. As redes alcançaram o mundo digital e passaram a se manifestar 

na Internet, formando as redes sociais digitais, cuja estrutura é formada por atores e suas 

conexões. Nesse ambiente virtual, é possível perceber a ação de pessoas que utilizam a 

tecnologia e a web para a realização de ações coletivas, as quais são denominadas smart 

mobs. Para alcançar esse objetivo, elas necessitam também de propriedades sociais que 

facilitem esse processo, a exemplo da chamada inteligência coletiva e do capital social. Esse 

trabalho tem por finalidade estudar como as smart mobs são formadas e como elas fazem uso 

dessas propriedades para a organização de ações em grupo nas redes sociais digitais, a 

exemplo da ação Riot Clean Up, originada no Twitter em setembro de 2011 com o objetivo de 

conter os efeitos dos chamados Distúrbios de Londres, série de atos de violência e vandalismo 

que assolaram a capital inglesa e arredores. 

Palavras-chave: Smart mobs; Redes sociais digitais; Inteligência coletiva; Capital social; 
Riot Clean Up.
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Introdução

Em agosto de 2011, a cidade de Londres, na Inglaterra, foi palco de um fenômeno 

sociológico de largas proporções, como há muito tempo não se registrava na sociedade 

britânica. O assassinato de um pai de família pela Polícia britânica, por razões até hoje 

desconhecidas, foi estopim para que uma série de atos de vandalismo e violência se 

espalhasse pela cidade. Milhares de pessoas foram responsáveis por depredações de 

estabelecimentos, agressões físicas, saques a lojas, dentre outras atitudes infringentes à lei, 

após uma manifestação, que deveria ser pacífica, em protesto à morte sem explicações do 

jovem. Estes acontecimentos ficaram conhecidos como “Distúrbios de Londres”. 

Os reais motivos dos tumultos são complexos e difíceis de serem analisados. Um 

estudo realizado pela Universidade London School of Economics (LSE), intitulado Reading 

the Riots1 (Uma leitura dos distúrbios), apontou que alguns dos fatores que podem ter sido 

responsáveis pelas manifestações foram o oportunismo de alguns envolvidos, a injustiça 

social, as necessidades econômicas e a frustração destes jovens britânicos. Apesar dessa 

constatação, é fato que muitos cidadãos ingleses foram prejudicados pelo acontecido e os 

distúrbios deixaram um rastro de destruição pelas ruas de Londres e de regiões próximas.

Numa tentativa de amenizar os efeitos do caos gerado na cidade, muitos londrinos 

uniram-se para prestar solidariedade aos atingidos de diversas maneiras. Uma delas foi através 

do movimento Riot Clean Up, o qual teve por meta a limpeza das ruas e auxílio aos 

comerciantes cujos estabelecimentos haviam sido depredados durante os distúrbios. A 

campanha foi organizada por internautas no ambiente virtual formado pelas redes sociais 

digitais, principalmente o site Twitter. É esta mobilização em particular, que funcionará como 

pano de fundo do trabalho a seguir.  

O objetivo desta monografia é, numa visão geral, estudar as possibilidades de 

comunicação que a tecnologia e a Internet proporcionam, usando como estudo de caso o 

movimento Riot Clean Up. Esses dois fatores, tão interligados que são, foram essenciais para 

o surgimento da chamada Era da Conexão (LEMOS, 2004), fase de profundo 

desenvolvimento informático, na qual a tecnologia faz parte de nossas vidas de forma intensa, 

interferindo em todos os âmbitos, especialmente o social. Esse contexto, que vai se afirmando 

cada vez mais em nosso cotidiano, é caracterizado pela maneira como os indivíduos estão 

amplamente conectados, formando uma verdadeira teia de contatos entrelaçados, e como a 

nossa sociedade se transformou numa “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999). 

1 http://www.guardian.co.uk/uk/series/reading-the-riots. 
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Entretanto, a estrutura social estudada por Castells, apesar de possuir a tecnologia 

como base para sua comunicação, não é moldada por ela, tornando-se um mero produto da 

evolução da informática. São os indivíduos que, a partir dos usos que fazem da tecnologia, de 

acordo com suas necessidades e interesses, que transformam a sociedade a cada dia. 

Howard Rheingold (2002) chamou as pessoas que utilizam as tecnologias de 

comunicação para agir em conjunto –  mesmo que não se conheçam ou estejam afastadas 

geograficamente –  de “smart mobs”, ou multidões inteligentes. Agir em conjunto, nesse 

contexto, pode se referir a atividades diversas, desde o simples ato de compartilhar 

informações a algo mais complexo, como a organização de um movimento como o Riot Clean 

Up. 

Nos últimos anos, a utilização da Internet e das tecnologias para a articulação de ações 

coletivas cuja meta é o ativismo político ou a ajuda humanitária, tem sido comum, como 

pudemos ver recentemente em casos como a Primavera Árabe no Oriente Médio, o Occupy 

Wall Street nos Estados Unidos, ou as enchentes de 2004 no estado brasileiro de Santa 

Catarina. No entanto, para alcançar um objetivo tão intricado, faz-se necessária a existência, 

entre os indivíduos, de fatores de ordem sociológica que possam facilitar a realização de ações 

em grupo. Um desses fatores é a inteligência coletiva. 

Essa propriedade, abordada nos trabalhos de autores como Don Tapscott (1993), 

Francis Heylighen (2005) e Pierre Lévy (2000), surge por meio da participação, da 

colaboração e da interação entre os indivíduos, e, principalmente, da troca de saberes entre 

eles. É por isso que a tecnologia e a Internet possuem tanta importância nesse processo, uma 

vez que facilitam a comunicação e proporcionam um ambiente aberto – onde existe liberdade 

para que as pessoas possam tomar suas próprias atitudes – para que ela aconteça. 

A inteligência coletiva, no entanto, também necessita que haja certos aspectos em uma 

estrutura social que facilitem as ações dos indivíduos. Ao conjunto desses aspectos dá-se o 

nome de capital social (COLEMAN, 1988). É ele que permite às pessoas resolverem dilemas 

sociais e atingirem objetivos os quais, sem ele, não seriam possíveis. A existência desse fator 

está profundamente relacionada ao nível de confiança e engajamento cívico entre as pessoas 

e, por essa razão, ele pode ser percebido em organizações com interesses e metas em comum. 

Ao longo dos próximos capítulos, iremos abordar um pouco sobre a evolução das 

tecnologias de comunicação e da Internet, o início da Era da Conexão, o desenvolvimento e 

características da sociedade em rede e o surgimento das redes sociais digitais, além de 

esclarecer o que são as smart mobs e como a inteligência coletiva e o capital social estão 

envolvidos em sua formação. Tudo isso para explicar como foi criado o movimento Riot 
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Clean Up.

A escolha desse objeto se deu por alguns motivos. O primeiro deles é a sua 

factualidade, uma vez que a ação aconteceu há pouco mais de um ano e ainda não foi 

estudada por nenhum outro trabalho acadêmico até o presente momento. Outras razões a 

serem citadas são o potencial de análise do objeto sob o ponto de vista sociológico e meu 

interesse pessoal como pesquisadora em debruçar-me sobre o tema e sobre as áreas da 

Comunicação e da Cibercultura, que, particularmente, sempre despertaram minha curiosidade 

por serem tão entrelaçadas. 

O objetivo deste trabalho não é fazer uma mera discussão sobre o uso da tecnologia e 

da web para o ciberativismo, tema já tratado por diversos autores de forma mais aprofundada. 

O que desejamos é analisar os processos, as dinâmicas e as estruturas sociais existentes por 

trás da realização desse tipo de ação coletiva. Pretendemos fazer um estudo sobre como o Riot 

Clean Up foi organizado por meio do Twitter, rede social onde a campanha foi originada, e, 

para isso, será feita uma análise da atividade da conta @Riotcleanup durante o período em 

que os distúrbios afetaram Londres e seus arredores, notadamente entre os dias 9 e 12 de 

agosto de 2011. Iremos ainda analisar as interações realizadas através da conta e os esforços 

observados entre os internautas com a finalidade de ajudar os prejudicados pelos tumultos e 

restabelecer a ordem na cidade. 

Servirão de base para o referencial teórico desta monografia os estudos de autores 

como Howard Rheingold, Pierre Lévy, Manuel Castells, Don Tapscott, André Lemos, Lúcia 

Santaella, Raquel Recuero, James Coleman, Robert Putnam, dentre outros pesquisadores que 

possuem contribuições relevantes para as áreas da Sociologia, Comunicação e Cibercultura. 
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Capítulo 1 – A Era da Conexão

Observando o mundo a nossa volta, é possível dizer sem medo que estamos vivendo 

em um contexto onde a tecnologia e a Internet se fazem presentes em nosso cotidiano de 

forma quase simbiótica, interferindo profundamente no modo como nos comunicamos e nos 

relacionamos. Essa fase pela qual estamos passando atualmente foi chamada, inicialmente, 

pelo autor David Weinberger (2003) e, de forma mais destacada, por André Lemos (2004) 

como a Era da Conexão. Estar conectado significa fazer parte da sociedade em geral e estar 

dentro de uma grande rede de comunicação entre indivíduos. Essa característica torna-se, cada 

vez mais, essencial à manutenção de quase todos os âmbitos de nossas vidas, principalmente o 

campo social.

Neste capítulo, pretende-se discutir como chegamos a essa era, de que maneira ela se 

apresenta em nosso dia a dia e como estamos inseridos nela. Para isso, iremos partir de uma 

breve explanação sobre a evolução das tecnologias que serviram de base para o 

estabelecimento da Era da Conexão, passando por uma discussão sobre como os indivíduos 

utilizam esses meios e, por fim, uma análise das transformações que essas tecnologias 

proporcionaram em nossa sociedade. 

1.1 A evolução das tecnologias de comunicação

Podemos dizer que a Era da Conexão à qual Lemos se refere começou a se 

desenvolver a partir da criação dos primeiros computadores eletrônicos, em 1946, após a 

Segunda Guerra Mundial. Projetados na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, 

estas máquinas primitivas eram utilizadas como calculadoras e integradores numéricos, sendo 

construídas com patrocínio do exército norte-americano para fins bélicos. 

Os equipamentos, apesar de grande serventia para computar trajetórias táticas que 

exigiam conhecimentos e habilidades em matemática, possuíam um grande impasse à 

produção comercial e eventual popularização entre a sociedade. A estrutura física desses 

aparelhos primitivos era gigantesca: possuía cerca de 30 toneladas de peso, foi construído 

sobre uma base com 2,75 m de altura e ocupava uma área de 180 m², equivalente a um 

ginásio esportivo (CASTELLS, 2007, p.78-79).    

A mudança nessa realidade veio com a evolução da microeletrônica e o advento do 

microprocessador em 1971, que substituiu as grandes e inúmeras válvulas elétricas e permitiu 

depositar a capacidade de um computador inteiro em um pequeno chip. Isso possibilitou, 

então, o surgimento dos microcomputadores e, posteriormente, dos softwares operacionais, 

que facilitaram a difusão dos computadores pelo mundo. Uma das primeiras máquinas de 
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pequeno porte foi criada no ano de 1981, pela IBM2, e batizada com o nome que hoje é 

genericamente utilizado para designar todos os microcomputadores: o Computador Pessoal, 

ou PC. Em seguida, foi a vez da Apple3, que lançou o seu famoso Macintosh4 em 1984, 

considerado pelo autor Manuel Castells o “primeiro passo rumo aos computadores de fácil 

utilização, com a introdução da tecnologia baseada em ícones e interfaces com o usuário” 

(2007, p.80). 

A partir de meados da década de 1980, os microcomputadores passaram a ser 

concebidos não mais isoladamente, e, sim, em redes, o que possibilitou uma maior mobilidade 

e o surgimento dos computadores portáteis e do que André Lemos (2005) chama de a era dos 

Computadores Coletivos, que seria a fase seguinte em relação aos Computadores Pessoais. 

Esse funcionamento em rede, aliado aos avanços na área das telecomunicações –  como o 

desenvolvimento da tecnologia em circuitos integrados, da transmissão por fibra ótica e laser, 

e da radiofusão –  provocou mudanças não só no sistema de tecnologia, mas também nas 

interações sociais e organizacionais. 

Cada grande avanço em um campo tecnológico específico amplifica os efeitos das 
tecnologias da informação conexas. A convergência de todas essas tecnologias 
eletrônicas no campo da comunicação interativa levou à criação da Internet, talvez o 
mais revolucionário meio tecnológico da Era da Informação. (CASTELLS, 2007, 
p.82) 

Apesar de ter surgido, de fato, ainda nos anos 60, a Internet só tornou-se aquilo que 

conhecemos hoje graças ao desenvolvimento tecnológico descrito acima, como afirma 

Castells (1999). Segundo o autor, a Internet teve início durante a Guerra Fria, quando a 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos cria a ARPANET, uma rede de comunicação independente de centros de comando e 

controle, desenvolvida para permanecer invulnerável caso uma dessas bases fosse destruída 

em um ataque nuclear. Sua estrutura inicial era composta por um sistema de 

compartilhamento de informações (mensagens de texto e de som, imagens e dados) por meio 

de computadores conectados em rede. 

Inicialmente, a ARPANET possuía nós – os pontos de conexão – apenas em algumas 

universidade norte-americanas ligadas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sendo 

utilizada principalmente para fins científicos e militares. No entanto, ainda nesta época, 

surgiram as primeiras formas de apropriação da rede por aqueles que possuíam acesso a ela 

para estabelecer suas próprias comunicações, como no caso de alguns cientistas que criaram 

um sistema de mensagens entre fãs de ficção científica (CASTELLS, 1999). Esse foi o início 
2 Sigla de Internacional Business Machines, empresa norte-americana do setor de Informática fundada em 1911. 
3 Empresa norte-americana do ramo da Informática fundada em 1976 pelo empresário Steve Jobs. 
4 Computador pessoal da marca Apple.
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das primeiras formas de Comunicação Mediada por Computador, tipo de interação que 

veremos com mais detalhes adiante. 

Muitas das aplicações da Internet tiveram origem em invenções inesperadas de seus 
usuários pioneiros, e levaram a costumes e a uma trajetória tecnológica que se 
tornariam características essenciais da Internet. Assim, nos primeiros estágios da 
ARPANET, a argumentação em defesa das conexões entre computadores era a 
possibilidade de partilha de tempo por meio da computação remota, pois assim os 
recursos esparsos dos computadores poderiam ser totalmente utilizados em redes. 
Não obstante, a maioria dos usuários não precisava de tanta potência computacional, 
ou não estava disposta a reprogramar seus sistemas segundo os requisitos de 
comunicações Porém o que realmente provocou muito entusiasmo foi a 
comunicação via correio eletrônico entre os participantes da rede [...] que continua 
sendo o uso mais popular da comunicação entre computadores em todo o mundo. 
(CASTELLS, 2007, p.86) 

No fim dos anos 80, houve, então, a privatização da ARPANET e sua consequente 

liberação para uso comercial. Entretanto, os usuários não-iniciados ainda encontravam 

dificuldades em utilizar a Internet, impasse que só foi resolvido com a criação, pelo 

pesquisador Tim Berners Lee, do aplicativo WWW (World Wide Web), que transformou a 

Internet em uma teia mundial, onde o teor dos sítios eram organizados por informação, 

permitindo maior facilidade de navegação aos usuários. Pouco depois, com a concepção da 

linguagem de marcação de hipertexto HTML e do protocolo de comunicação e transferência 

de dados HTTP, e dos primeiros browsers (navegadores), foi possível criar as primeiras 

páginas web. A partir disso, a Internet se expandiu e tornou-se mundialmente popular. 

Esta fase da Internet foi marcada pelo advento de variadas formas da já citada 

Comunicação Mediada por Computador (CMC). As primeiras manifestações dessas 

interações foram, como vimos anteriormente, protagonizadas pela comunidade acadêmica. 

Porém, a difusão da web nos anos 90 e a apropriação do meio por usuários fora do círculo 

acadêmico possibilitou a criação de diversos canais de interação suportados pela Internet. 

Alguns exemplos foram os fóruns de discussão, os chats ou bate-papos, as comunidades 

virtuais e os e-mails, uma evolução do antigo correio eletrônico. 

Para a autora Maria do Carmo Martins Fontes (2002), o meio digital tem 

particularidades específicas que causaram um grande impacto no modo como os indivíduos 

interagem. Segundo ela, “no caso específico das CMCs, ocorreu uma nova revolução em 

relação à temporalidade e à espacialidade típicas das interações humanas: com elas, além de 

não ser necessário o compartilhamento do espaço físico, também é possível haver 

interferência dos leitores/receptores nos textos digitalizados” (FONTES, 2002, p. 22).

Essa revolução à qual a autora se refere, relacionada ao rompimento das barreiras 

espaço-temporais que antes separavam os indivíduos, acentua-se ainda mais com o 

surgimento da computação e da comunicação ubíqua sem fio, cuja principal característica é a 
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mobilidade, algo inexistente nos primeiros estágios da informática e que significou o início da 

fase dos “computadores coletivos móveis”  (LEMOS, 2005). Segundo o autor Eduardo 

Campos Pellanda (2008), dois fatores foram fundamentais para o desenvolvimento deste tipo 

de tecnologia e de comunicação: a miniaturização dos componentes eletrônicos e a expansão 

de redes de conexão sem fio. 

A miniaturização dos componentes eletrônicos teve início, como já foi dito, com a 

criação do microprocessador nos anos 70, e, posteriormente, levou ao surgimento dos 

primeiros computadores portáteis, nas décadas de 1970 e 1980. Com o computador pessoal já 

relativamente consolidado entre a sociedade, viu-se a necessidade de transformar o 

equipamento fixo em uma máquina portátil, capaz de ser facilmente transportada para 

qualquer lugar e utilizada a qualquer momento. 

Os notebooks ou laptops, principais exemplares desse modelo, foram criados, então, 

para suprir essa demanda e, com o passar do tempo, foram evoluindo e se transformando, em 

busca, cada vez mais, da mobilidade. Essa evolução deu origem, nos anos seguintes a versões 

menores, mais leves e ainda mais portáteis que os primeiros notebooks, a exemplo dos 

netbooks (um modelo menor e mais econômico de seus antecessores), dos ultrabooks 

(notebooks ultraportáteis, mais leves e com espessura de apenas 21 milímetros5), e dos tablets 

(computadores portáteis planos, com telas sensíveis ao toque).

O segundo fator citado por Pellanda (2008), a expansão das redes de conexão sem fio, 

diz respeito às formas de acesso à Internet independentes, em parte6, das linhas telefônicas, 

das fibras ópticas e de cabos, aparatos que formam a estrutura necessária para levar o acesso 

ao ciberespaço7 aos estabelecimentos. Essa conexão sem fio é possível hoje graças, 

principalmente, a dois tipos de tecnologia: Wi-Fi8, 3G9 e 4G10. O Wi-Fi é o nome dado ao 

protocolo de conexão sem fio ethernet 802.11, que permite aos computadores, móveis ou não, 

obterem conexão à Internet por meio de ondas de rádio com frequência específica. Com esse 

tipo de tecnologia, é possível expandir a área de acesso à web a partir de um ponto fixo, 

chamado hotspot. Hoje, o Wi-Fi pode ser encontrado em residências, estabelecimentos 

comerciais e até locais públicos, como praças, aeroportos, entre outros, sendo utilizado por 

uma grande quantidade de pessoas ao redor do mundo, principalmente nos centros urbanos. 

Segundo o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira (2008):
5 Informação obtida em: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html.
6 A tecnologia Wi-Fi, por exemplo, depende de um ponto de acesso à Internet fixo para que o sinal possa ser 
disseminado. Esse ponto fixo geralmente tem acesso à web por meio de conexões que utilizam linhas telefônicas 
ou cabos. 
7 Segundo Pierre Lévy (1999), ciberespaço é “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 
computadores e das memórias dos computadores” (p.92).
8 Abreviação de Wireless Fidelity, “Fidelidade sem fio” em inglês. 
9 Abreviação de 3rd Generation, “Terceira Geração” em inglês.
10 Abreviação de 4th Generation, “Quarta Geração” em inglês. 
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O baixo custo de montagem de um hotspot WI-FI expandiu seu uso nos aeroportos, 
cafés, supermercados, escolas, hotéis, bares e restaurantes, mas também foi 
incorporado pelos usuários residenciais que queriam mobilidade dentro do raio de 
conexão de, aproximadamente, 50 metros. Dois usos coletivos emergiram da 
disseminação do WI-FI. Primeiro, várias cidades passaram a usar a conexão sem fio 
WI-FI para ligar os diversos órgãos públicos e, em muitos casos, para permitir a 
conexão dos seus moradores em banda larga. Segundo, vários coletivos voluntários 
iniciaram um processo de conexão cooperativa, ou seja, as pessoas liberam o sinal 
de seus roteadores wireless. (SILVEIRA, 2008, p.43)

Tão disseminada entre os internautas quanto o Wi-Fi, as tecnologias 3G e 4G também 

proporcionam mobilidade à comunicação entre os usuários, permitindo o acesso à Internet a 

partir de dispositivos portáteis. Tratam-se das chamadas terceira e quarta gerações de 

tecnologia de rede sem fio que permitem que estes dispositivos se conectem à Internet sem a 

necessidade de cabos para navegar. Inicialmente desenvolvidos para utilização em aparelhos 

celulares, hoje o 3G e o 4G podem ser usado também em computadores através de modems 

portáteis ou módulos embutidos nos equipamentos. 

Com o advento dessas tecnologias de comunicação e dos meios móveis de acesso à 

Internet, a revolução citada por Fontes (2002), caracterizada pela ruptura das barreiras espaço-

temporais que dificultavam a interação entre os indivíduos anteriormente, torna-se cada vez 

mais evidente e factível. E a evolução do aparelho telefônico também teve importância 

fundamental nesse processo.

Pode-se dizer que o telefone foi uma das primeiras invenções humanas capazes de 

gerar a comunicação a distância de forma rápida e eficiente. Em seus primórdios, no entanto, 

essa função dependia essencialmente de fios e cabos, o que dificultava a comunicação entre 

pontos muito distantes. Além disso, os telefones eram fixos e encontrados apenas em algumas 

residências e estabelecimentos comerciais. Em pouco tempo, a saturação desse sistema e o 

anseio por melhorias na transmissão levaram ao desenvolvimento do código binário, 

responsável pela redução do processo de comunicação a um sistema composto por dois 

dígitos (0 e 1) e, consequente, pela maior velocidade nesse processo. Mais tarde, esse mesmo 

código também foi empregado na transferência de dados entre os componentes dos 

computadores. 

Na década de 1950, nasce, então, o primeiro telefone digital, que passou a ser usado 

em larga escala em todo o mundo. Mas a principal mudança que levou à ruptura das barreiras 

de espaço e tempo foi a chegada dos telefones celulares, nos anos 1980. Esses equipamentos 

transformaram a comunicação entre dois indivíduos uma prática mais flexível, permitindo o 

contato em lugares distantes e o deslocamento no ato da conversa. Os primeiros aparelhos 

eram utilizados apenas como terminais de ligações telefônicas, mas, com a evolução da 

tecnologia, novas funções foram integradas a eles, como o envio de mensagens de texto e de 
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voz, a execução de músicas e vídeos, a possibilidade de tirar fotografias, e mais futuramente, 

o acesso à Internet.  

Hoje, os telefones celulares encontram-se em uma fase de profundo desenvolvimento, 

e transformaram-se em “telefones inteligentes”, capazes de processar alta quantidade de 

informações e realizar uma ampla variedade de atividades. Assim como afirma André Lemos 

(2005), o celular virou um equipamento polivalente, sendo, ao mesmo, telefone, televisão, 

receptor de informações jornalísticas, difusor de e-mails e mensagens SMS, localizador GPS, 

entre muitas outras funções. Segundo o autor, virou um “‘teletudo’  para gestão móvel e 

informacional do quotidiano”. 

O celular é hoje, efetivamente, mais do que uma máquina de contato oral e 
individual para ser um verdadeiro centro de comunicação, um controle remoto para 
diversas formas de ação no quotidiano, uma forma de manter em contato 
permanente a sua “comunidade individual”  (Rheingold, 2002). Nesse sentido, 
podemos falar de um artefato técnico que faz parte da linhagem de objetos que 
prolongam a ação do homem, herdeiro dos primeiros artefatos do homo sapiens 
sapiens. Mas, na era da conexão, o que está em marcha são processos de ações 
imateriais, onde a comunicação sem fio é sua maior expressão. (LEMOS, 2005)

Para o autor Éverton Kist (2009), foram as tecnologias listadas neste tópico as 

responsáveis pela transformação da informática em um meio de comunicação de massa e um 

aglutinador de conteúdo. Isso fez surgir novas formas de relacionamento social e práticas 

culturais baseadas nessas tecnologias, caracterizando a chamada Cibercultura. Segundo Kist, 

os computadores, os telefones celulares “inteligentes” e a Internet permitem que os indivíduos 

interajam e compartilhem informações com seus semelhantes, fazendo o intermédio entre 

eles, possibilitando a conexão entre pessoas localizadas em pontos geográficos distantes e, 

assim, criando uma rede de comunicação. 

Podemos assim dizer que, o surgimento de uma nova cultura, a cibercultura, vem 
transformando significativamente não só as referências espaço-temporais, mas os 
modelos de comunicação baseados na lógica de rede, aproximando os modos de 
organização de produção e de organização social (SÁEZ, 2001: p. 215, apud Kist).

Essas tecnologias são utilizadas hoje de forma tão intensa e frequente que se tornaram 

quase simbióticas. Sua utilização em larga escala, associada ao caráter móvel dos aparelhos de 

informática e à possibilidade de acesso remoto à Internet gerada pelo Wi-Fi e pelo 3G, 

ajudaram a criar um ambiente definido por Pellanda (2008) como always on, onde se está o 

tempo todo conectado e que proporciona uma espécie de onipresença. Segundo o autor, “a 

onipresença se dá pela possibilidade de estar conectado a vários espaços simultaneamente, 

com um mínimo de deslocamento físico. [...] A questão de onde se está fisicamente não é mais 

a central, e sim qual o tipo de informação precisa-se trocar em um dado instante.” (p. 4).  Para 
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ele, ainda, esse anseio por estar conectado permanentemente se dá, em parte, pelo desejo do 

ser humano de estar em contato com outros seres sociais e sentir-se incluído em um grupo ou 

estilo de vida. 

Ao fazerem parte do mesmo cenário e influenciarem um na existência do outro, as 

tecnologias portáteis, a Internet sem fio, a Cibercultura e este ambiente always on em que 

vivemos atualmente, justificam a afirmação de André Lemos (2005) quando diz que “a era da 

conexão é a era da mobilidade” (p.4). Segundo o autor, as práticas contemporâneas originadas 

a partir do uso das novas tecnologias de comunicação e informação configuram a cultura dos 

dias de hoje como a cultura da mobilidade. 

Trata-se, efetivamente, de uma fusão, do surgimento de práticas híbridas entre o 
espaço físico e o espaço eletrônico. Essa nova configuração vai disseminar práticas 
de nomadismo tecnológico onde as tecnologias tornam-se cada vez mais pervasivas, 
transparentes e ubíquas. A era da conexão configura a cultura da mobilidade 
contemporânea. (LEMOS, 2005, p.4)

Tendo afirmado isso, o autor faz uma análise sobre o que é a sociedade da mobilidade. 

Para ele, ela é moldada a partir de fluxos globais constantes de informações, pessoas, 

produtos e processos. As tecnologias são os principais veículos para essas correntes e a 

mobilidade da Era da Conexão as acelera. Nesse contexto, segundo Lemos (2005), a metáfora 

que melhor define esta sociedade é a da Sociedade em Rede, do autor Manuel Castells (1999), 

que veremos com mais detalhes no tópico a seguir. 

1.2 A Sociedade em Rede e a Web 2.0

Para Manuel Castells (2001), a Internet é a base tecnológica que ajudou a formar a 

estrutura organizacional na qual estamos inseridos hoje: a chamada sociedade em rede. 

Segundo o autor, as redes são algumas das formas mais antigas de organização entre os seres 

humanos, mas com a emergência da Internet, elas se renovaram e se transformaram também 

em redes de informação. No entanto, a tecnologia por si só não é suficiente para realizar esta 

mudança. É o modo como a sociedade utiliza a tecnologia de acordo com seus interesses, 

necessidade e valores, que é responsável pela difusão dessas redes em todos os aspectos da 

vida. 

Castells (2005), então, define a sociedade em rede como uma “estrutura social baseada 

em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na 

microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem 

informação a partir do conhecimento acumulado nos nós dessas redes”. (p. 20). Esses nós, 

como veremos mais adiante, são os indivíduos, os atores sociais envolvidos nesse processo.  

As redes teriam duas características inerentes –  flexibilidade e adaptabilidade –  e 
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essenciais para prosperar em um ambiente como este no qual vivemos e que se encontra em 

rápida mutação. Segundo o autor, o advento das tecnologias de comunicação baseadas no 

computador permite que as redes exerçam estas propriedades com mais eficiência e consigam 

superar um de seus principais desafios: coordenar funções, concentrar recursos com objetivos 

específicos e realizar uma determinada tarefa. 
[...] essas tecnologias permitem a coordenação de tarefas e a administração da 
complexidade. Isso resulta numa combinação sem precedentes de flexibilidade e 
desempenho de tarefa, de tomada de decisão coordenada e execução 
descentralizada, de expressão individualizada e comunicação global, horizontal, 
que fornece uma forma organizacional superior para a ação humana. (CASTELLS, 
2001, p.8)

Para Castells, a sociedade em rede se manifesta em diversos âmbitos, como a 

economia, a política e a sociabilidade. Nesta última esfera – a qual interessa em maior escala 

para o desenvolvimento deste trabalho – Castells observa que, com a emergência da Internet, 

houve uma mudança na forma como os indivíduos interagem, mas diferentemente do que 

pregam autores como Dominique Wolton (2007), ele acredita que não houve o fim da 

interação face a face. As pessoas não ficaram mais isoladas socialmente, pelo contrário. 

Segundo o autor, grande parte das pesquisas aponta que a Internet facilitou a interação online 

e também a offline, e as tecnologias de comunicação sem fio aumentaram ainda mais a 

sociabilidade, principalmente entre a parcela mais jovem da população. 
A sociedade em rede é uma sociedade hipersocial, não uma sociedade de isolamento. 
As pessoas, na sua maioria, não disfarçam a sua identidade na Internet, exceto 
alguns adolescentes a fazer experiências de vida. As pessoas integraram as 
tecnologias nas suas vidas, ligando a realidade virtual com a virtualidade real, 
vivendo em várias formas tecnológicas de comunicação, articulando-as conforme as 
suas necessidades. (CASTELLS, 2005, p.23)

Outro aspecto fundamental da sociedade em rede é a capacidade que ela possui de 

transformar a área da comunicação, inclusive a mídia. Aliada ao desenvolvimento e à 

disseminação das novas tecnologias, a expansão da sociedade em rede cria uma gama de 

redes de comunicação horizontais e independentes dos governos e da mídia tradicional. Esse 

tipo de comunicação, ao qual o autor chama de “comunicação de massa autocomandada”  é 

geralmente iniciado por indivíduos ou grupos sem qualquer mediação das instituições, e pode 

ser difundida por toda a Internet, atingindo os mais diferentes lugares do planeta. 

A comunicação de massa autocomandada também pode ser entendida como o que 

conhecemos por Web 2.0. O termo foi inicialmente proposto pelo pesquisador Tim O’Reilly, 

em 2005. Segundo ele, a Internet havia se tornado uma plataforma regida por princípios e 

regras cujo principal objetivo era desenvolver aplicativos que tirassem proveito dos efeitos de 

rede para serem aprimorados pelos próprios usuários. Dessa forma, quanto mais pessoas 

utilizassem os sistemas criados por meio da web, melhores seriam esses serviços, pois estes se 
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utilizariam do conhecimento coletivo. 

Alex Primo (2007) define a Web 2.0 como “a segunda geração de serviços online e 

caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 

informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo” 

(p.1). Segundo o autor, essa nova fase da Internet traz consequências sociais importantes que 

tornam mais eficazes a realização de “trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e 

circulação de informações, de construção social de conhecimento apoiada pela informática” 

(2007, p.1). 

Como explica e ratifica a autora Aline de Campos (2010), o primeiro estágio da 

Internet – a chamada Web 1.0, difundida ainda nos 90 – foi marcado por portais de conteúdo 

criados por grandes empresas ou por usuários especialistas em informática, que detinham 

algum conhecimento sobre a construção de softwares e webpages. A maioria dos internautas, 

no entanto, estava restrita ao status de consumidores e receptores de informação, mas não se 

configuravam como produtores e emissores de conteúdo. 

Entretanto, segundo a autora, alguns fatores levaram à modificação desse modelo de 

disseminação de conteúdo. O mais importante deles talvez tenha sido a mudança de 

comportamento dos usuários da Web, que passaram a sentir a necessidade de também 

produzir conteúdo e não mais se contentaram com a posição de meros receptores. Aliado a 

isso, a própria evolução das tecnologias de comunicação e informação e o desenvolvimento 

de novas linguagens de programação na Internet também foram decisivos na transição da 

estrutura 1.0 para a 2.0. 

Essa criação de novas formas de programação teve por base o que Tim O’Reilly 

chamou de “arquitetura de participação”, um princípio de interconexão e compartilhamento 

integrado aos recursos do sistema de informática.  Os usuários, então, adquiriram o poder de 

contribuir na construção dos sites num processo colaborativo. Um dos muitos exemplos, 

citado por Alex Primo (2007), é o que acontece nas redes peer-to-peer (P2P), cujo objetivo é 

o compartilhamento de arquivos digitais. Cada computador conectado e cada usuário pode, ao 

mesmo tempo, fazer o upload e o download de arquivos, postar e ter acesso a conteúdo. Dessa 

forma, quanto mais pessoas utilizam o sistema, mais arquivos ficam disponíveis para que 

futuros usuários possam baixá-los. 

A ênfase da web passou, então, da publicação para a participação, e essa “arquitetura 

da participação” foi fundamental para o desenvolvimento de diversos tipos de portais: 
[...] blogs com comentários e sistema de assinaturas em vez de home-pages estáticas 
e atomizadas; em vez de álbuns virtuais, prefere-se o Flickr, onde os internautas, 
além de publicar suas imagens e organizá-las através de associações livres, podem 
buscar fotos em todo o sistema; como alternativas aos diretórios, enciclopédias 
online e jornais online, surgem sistemas de organização de informações [...], 
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enciclopédias escritas colaborativamente [...] e sites de webjornalismo participativo 
[...]. (PRIMO, 2007, p.2). 

Dessa forma, os usuários deixaram de ser apenas prioritariamente consumidores e 

passaram a também produzir conteúdo com mais vigor. Segundo Bottentuit Junior e Coutinho 

(2008), duas das principais características da Web 2.0 são a facilidade na publicação de 

informações e a rapidez no armazenamento de arquivos. Seu objetivo básico é “tornar a web 

um ambiente social e acessível a todos os utilizadores, um espaço onde cada um seleciona e 

controla a informação de acordo com suas necessidades e interesses” (p.4). Por esse motivo, 

compartilhar informações tornou-se uma prática fundamental para disseminar conhecimentos 

pela Internet e permitir o acesso geral a novos conteúdos, e acabou por provocar mudanças 

significativas no aspecto social dos usuários. 

Para Clay Shirky (2008), autor de “Cognitive Surplus”  e “Here Comes Everybody”, 

dois livros famosos na área, as pessoas sempre tiveram uma ânsia por compartilhar conteúdo, 

mas a criação e o aperfeiçoamento das tecnologias de informação e comunicação, com a 

característica fundamental da flexibilidade, permitiram que essa atividade atingisse um grau 

muito maior. Repassar adiante uma mensagem ou informação e compartilhar um trabalho 

individual entre amigos, familiares e outros usuários, tornou-se fácil, sem grandes custos e 

independente do intermédio ou permissão de organizações e instituições.  

Segundo o autor, o compartilhamento seria o primeiro passo para a realização do 

trabalho coletivo. Essas atividades executadas em conjunto seriam potencializadas pelas 

novas tecnologias, pelas ferramentas sociais criadas a partir delas, e, consequentemente, pelos 

princípios já citados da arquitetura da participação na Web 2.0. Todos esses fatores 

acarretaram o surgimento de novas formas de coordenar ações e do que o autor chama de 

“agrupamento ridiculamente fácil” 11. 
Nossas recentes redes de comunicações –  a internet e os telefones celulares –  são 
uma plataforma para a formação de grupos, e muitas das ferramentas construídas 
para essas redes, de listas de e-mail a celulares com câmera, dão esse fato como 
certo e o estendem de várias maneiras. O agrupamento ridiculamente fácil importa 
porque o desejo de ser parte de um grupo que compartilha, coopera ou age em 
conjunto é um instinto humano básico que sempre foi barrado pelos custos de 
transação. Agora que a formação de grupos foi de difícil para ridiculamente fácil, 
nós estamos vendo uma explosão de experimentos com novos grupos e novos tipos 
de grupos. (SHIRKY, 2008, p.54, tradução nossa 12)

Shirky (2008) esquematiza o trabalho em grupo como uma escada de atividades com 

11 Tradução para “ridiculously group-formation”, termo criado pelo cientista social Seb Paquet, em 2002. 
12 Do original: “Our recent communications networks – the internet and mobile phones – are a platform to group-
forming, and many of the tools built for those networks, from mailing lists to camera-phones, take that fact for 
granted and extend it in various ways. Ridiculously easy group-forming matters because the desire to be part of a 
group that shares, cooperates, or acts in concert is a basic human instinct that has always been constrained by 
transaction costs. Now that group-forming has gone from hard to ridiculously easy , we are seeing an explosion 
of experiments with new groups and new kinds of groups. 
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três degraus. O nível inicial, como já citamos, é o compartilhamento. O segundo degrau seria 

a cooperação. Para o autor, “cooperar é mais difícil que simplesmente compartilhar, porque 

envolve a mudança no seu comportamento para sincronizar com pessoas que estão mudando o 

comportamento delas para sincronizar com você” (p.49-50, tradução nossa 13).

O terceiro e último degrau seria o mais complexo tipo de esforço conjunto: a ação 

coletiva, como será visto mais à frente. Para Shirky (2008), um problema na realização desse 

tipo de atividade estaria na dificuldade de tomar decisões em grupo e de haver um 

comprometimento entre todos os participantes para alcançar um objetivo em comum. 

Mas o seu principal dilema seria a complicação em coordenar a ação. Segundo o autor, 

assim como a ânsia por compartilhar conteúdo, a motivação para realizar uma ação sempre 

existiu entre os grupos. Nesse contexto, as ferramentas tecnológicas sociais – em especial as 

mais simples, acessíveis a uma maior quantidade de usuários, como o e-mail, os aparelhos 

celulares e os websites –  ajudaram a remover os obstáculos para que as ações fossem 

coordenadas e concretizadas. 

No entanto, para o autor, a tecnologia sozinha não é a responsável pela realização 

dessas atividades, mas sim a mudança de comportamento dos usuários que passaram a tirar 

proveito dessas ferramentas para alcançar seus objetivos. 

Nesse contexto, o ambiente das redes sociais digitais tornou-se um espaço onde é 

possível notar claramente os princípios de participação, compartilhamento, cooperação e ação 

coletiva potencializados pelo surgimento da web 2.0 e pela disseminação da estrutura de 

sociedade em rede na qual vivemos atualmente. Para Shirky (2008), “as nossas redes 

eletrônicas estão permitindo novas formas de ação coletiva, permitindo a criação de grupos 

colaborativos que são maiores e mais distribuídos do que em qualquer outro momento na 

história” (p. 48, tradução nossa14). 

Para compreender melhor como isso acontece, é preciso entender como se estruturam 

esses ambientes, como os usuários se comportam dentro deles e que dinâmicas sociais são 

encontradas nesses espaços. É isso que veremos no tópico a seguir. 

1.3 As Redes Sociais na Internet

As redes sociais sempre existiram – ou, pelo menos, desde que as pessoas passaram a 

comunicar-se com outros pares de atores e estabelecer algum tipo de relação social com os 

mesmos. A partir daí, cada indivíduo criou uma teia de contatos que vai sendo ampliada à 

medida que se conhece mais pessoas e se interage com elas. 
13 Do original: “Cooperating is harder than simply sharing, because it involves changing your behavior to 
synchronize with people who are changing their behavior to synchronize with you”. 
14 Do original: “Our electronic networks are enabling novel forms of collective action, enabling the creation of 
collaborative groups that are larger and more distributed that at any other time on history”.
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O surgimento da Comunicação Mediada pelo Computador e, principalmente, o 

advento da Internet trouxeram diversas ferramentas para interação entre as pessoas, fazendo 

com que as redes sociais migrassem para ambientes online. As redes sociais encontraram 

suporte nas tecnologias de comunicação e nos espaços de socialização disponíveis na web, e 

se transformaram em redes sociais digitais ou, mais precisamente, Redes Sociais na Internet15. 

Neste tópico, irei fazer um estudo dessas redes com base nas pesquisas da autora Raquel 

Recuero. 

1.3.1 Estrutura e funcionamento

Recuero (2009) define uma rede social como o conjunto de dois elementos que 

também são válidos para as Redes Sociais na Internet, com algumas diferenças que 

analisaremos ao longo deste tópico. O primeiro elemento seriam os atores, que podem ser 

instituições, pessoas ou grupos; e o segundo seriam suas conexões, ou seja, as interações e os 

laços sociais existentes entre esses atores. 

Os atores são os nós, que, ao se conectarem com outros nós, formam as redes sociais. 

São eles que, a partir de suas interações e do estabelecimento de laços sociais, vão moldando 

as estruturas sociais nessas redes. Na Internet, os atores podem ser reconhecidos através de 

suas representações ou “construções identitárias”  (RECUERO, 2009, p. 25) do ciberespaço, 

geralmente encontradas na forma de blogs, nicknames em chats e perfis em sites de redes 

sociais, como o Facebook e o Twitter –  estruturas que estudaremos detalhadamente mais 

adiante. Segundo Recuero, essas ferramentas são espaços onde os atores podem interagir, 

expressar suas opiniões e manifestar traços de sua personalidade e individualidade. 

As conexões, segundo elemento das redes sociais, são formadas a partir das interações 

entre os atores. De acordo com a autora, falar sobre as interações entre os indivíduos significa 

falar sobre a comunicação entre eles, suas trocas de mensagens.  Nesse sentido, o ciberespaço 

e as diferentes ferramentas de comunicação existentes em seus ambientes influenciam na 

forma como essas interações acontecem. 

A evolução das modalidades de comunicação via Internet foi o critério que levou à 

classificação, segundo Hornik (2005 apud Santaella e Lemos, 2010), das Redes Sociais na 

Internet em três tipos. O primeiro é a chamada rede social 1.0, que pode ser observada no 

final dos anos 1990 e início dos 2000, permitia que os internautas interagissem em tempo real, 

utilizando ferramentas como o ICQ e o MSN16. 

Alguns anos depois, surgiram as redes sociais 2.0, cuja principal característica, de 
15 Utilizarei a expressão escrita com iniciais maiúsculas para identificar melhor este tipo específico de rede 
social. 
16 Programas de computador que permitem aos usuários enviar e receber mensagens instantâneas, fazer uma lista 
de contatos e saber quando estes ficam on e offline.  



24

acordo com o autor, é a possibilidade de compartilhar arquivos, interesses e entretenimento. 

Essa fase inovou com a reunião, em uma mesma interface, de diversas formas de 

comunicação: fóruns, comentários em sites, chats, e-mails, mensagens coletivas, entre outros. 

Por fim, em 2004, com o lançamento do Facebook, vem a era das redes 3.0, em que há 

a integração entre as diferentes redes e o uso de aplicativos para mobilidade, possibilitando o 

acesso de sites de redes sociais a partir de dispositivos portáteis e da Internet wireless. 

Segundo Santaella (2010), esta é uma etapa em que fazer parte de uma rede social significa 

ter acesso ao valor potencial que essa teia de contatos pode proporcionar. Esse valor, que pode 

ser social, econômico, dentre outros tipos, está ligado à qualidade de nossos laços e contatos 

sociais. 

Em consequência, de acordo com a autora, surgem os chamados Predadores e os 

Colaboradores. 
Predadores são atores que, ao ganharem acesso a terminada rede, usam seus dados 
para proveito próprio sem gerar valor em contrapartida. Colaboradores, ao revés, são 
atores que, ao se conectarem a um grupo social, geram valor para esse grupo, 
fazendo com que o grupo reconheça esse valor e, consequentemente, retribua esse 
valor através de reconhecimento [...]. (SANTAELLA e LEMOS, 2010, p.60)

Recuero (2009) também associa a interação à geração e manutenção de valores que 

ajudam a construir e dar continuidade à rede social. A comunicação entre atores é uma forma 

de demonstrar que tipo de relação social existe entre eles. A autora defende a teoria de que o 

conjunto das interações sociais forma relações sociais. Naturalmente, essas relações, por 

serem mediadas pelo computador, também são diferentes daquelas onde há interação face a 

face, tendendo a ser bem mais diversificadas. 

Segundo os autores Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997), um dos aspectos que 

caracterizam as relações sociais é o seu conteúdo. O teor das mensagens trocadas pode dizer 

respeito às esferas do trabalho, pessoal, entre outros assuntos, ou seja, “as relações na 

Comunicação Mediada por Computador incluem tanto enviar um arquivo de dados ou 

programa de computador, assim como prover suporte emocional ou organizar uma reunião” 

(GARTON, HAYTHORNTHWAITE E WELLMAN, 1997, tradução nossa17). De acordo com 

eles, é a partir das relações sociais que se constroem os laços sociais. 

Os laços sociais, segundo Recuero (2009), são a consolidação da conexão entre os 

atores construída através da interação. A autora estabelece que podem existir dois tipos de 

laços sociais, os associativos e laços dialógicos, classificados de acordo com o tipo de 

interação que os origina. O laço social associativo seria construído com base na interação 

chamada reativa, aquela que está limitada aos atores envolvidos no processo, como decidir ser 

17 Do original: “CMC relations include sending a data file or a computer program as well as providing emotional 
support or arranging a meeting”. 
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amigo de alguém em um site de rede social ou trocar links com outro internauta. Já o laço 

social dialógico estaria relacionado à interação social mútua, aquela onde há negociação e 

diálogo entre vários atores ao mesmo tempo. Pode ser encontrada, por exemplo, nas conversas 

via chat, nos comentários em blogs, entre outras atividades. 

Assim como as relações, os laços sociais também variam em conteúdo e, como 

acabamos de ver, no tipo de interação envolvida em sua construção. Além disso, os laços 

também podem variar quanto à sua força. A afirmação parte da teoria de Mark Granovetter 

(1973) de que os laços sociais podem ser fortes ou fracos. Segundo ele, “a força de um laço é 

uma combinação (provavelmente linear) da quantidade de tempo, a intensidade emocional, 

intimidade (confiança mútua) e serviços recíprocos que caracterizam um laço”  18 (1973, p. 

1361). 

Laços fortes seriam aqueles em que há maior intimidade e proximidade entre os atores, 

e também onde estes possuem mais intenção em manter a conexão. Os laços fracos, por outro 

lado, seriam aqueles caracterizados por relações mais esparsas, onde não se manifesta 

intimidade nem vínculos maiores. 

Segundo Boase e Wellman (2004), a Comunicação Mediada por Computador 

apresenta, no mínimo, duas formas de manter esses laços fortes e fracos. Umas delas é a 

possibilidade de interagir de modo assíncrono, principalmente na comunicação via e-mail, o 

que permite que os atores interajam mesmo que não estejam online simultaneamente. Isso 

beneficiaria os laços fortes, pois possibilita a coordenação de atividades cotidianas com maior 

eficiência do que por telefone, já que um ator não precisa interromper o que o outro está 

fazendo. Da mesma forma, beneficiaria os laços fracos, pois permite que a interação seja feita 

de um modo não intrusivo, e que as mensagens trocadas sejam mais detalhadas do que se 

fossem enviadas via celular. 

A segunda vantagem enumerada pelos autores da Comunicação Mediada por 

Computador para a manutenção dos laços sociais é a possibilidade de fazer com que os atores 

mantenham contato. 
Tanto o e-mail quanto as mensagens instantâneas dão aos indivíduos a oportunidade 
de enviar mensagens curtas rapidamente às pessoas que eles não veem regularmente. 
Isso torna a CMC especialmente útil, já que os laços fracos não se veem com 
frequência pessoalmente. Essas mensagens podem não conter informação útil a 
princípio, mas elas servem para promover o sentimento de que a relação ainda 
existe. Isso aumenta a probabilidade de as pessoas se encontrarem pessoalmente em 
futuras ocasiões. O ato de mandar uma mensagem curta é um lembrete de que elas 
ainda são parte do mundo social de alguém.  (BOASE E WELLAN, 2044, p.15, 
tradução nossa 19)

18 Tradução de Raquel Recuero (2009) do original: “The strength of a tie is a (probably linear) combination of 
the amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which 
characterize the tie”. 
19 Do original: “Both email and instant messaging allows individuals the opportunity to send short messages 
quickly to those that they do not see on a regular basis. This makes CMC especially useful, as weak ties are not 



26

Em suas pesquisas, Granovetter (1973) mostrou que, ao contrário do que se pode 

pensar de início, os laços sociais fracos são mais importantes para a manutenção e ampliação 

da rede social que os laços fortes. Isso porque os laços fracos, representados por aqueles 

indivíduos que não fazem parte do nosso cotidiano, com falamos e encontramos apenas 

esporadicamente, são os principais responsáveis pela difusão de informações na rede. Por 

estarem conectados a atores fora do nosso círculo de contatos, esses laços fracos têm a chance 

de repassar conteúdo de forma mais ampla que os laços fortes, já que estes, por outro lado, 

tendem a formar os chamados clusters, um conjunto de pessoas concentradas ao redor de um 

só ator, limitando a difusão de informação aos indivíduos mais próximos. 
Intuitivamente falando, isso significa que o que está a ser difundido pode alcançar 
um número maior de pessoas, e atravessar uma maior distância social, quando 
passado através de laços fracos do que de fortes. Se uma pessoa conta um boato aos 
seus amigos próximos, e eles fizerem o mesmo, muitos ouvirão o boato uma 
segunda ou terceira vez, já que aqueles que estão ligados por laços fortes tendem a 
compartilhar amigos. Se a motivação para espalhar o boato aumenta um pouco a 
cada vez que a história é recontada, então é mais provável que o boato que circula 
através de laços fortes seja limitado a alguns contatos do que aquele que circula via 
laços fracos. (GRANOVETTER, 1973, p. 1366, tradução nossa 20)

Portanto as Redes Sociais na Internet são formadas por dois elementos: os atores e 

suas conexões.  Estes atores se conectam entre si a partir de suas interações, que podem levar 

à formação de relações sociais, que, por sua vez, podem construir laços sociais. É importante 

ressaltar que as redes são dinâmicas e estão em constante transformação, tendo por base os 

tipos de interações que nela se desenvolvem. 

Recuero (2009) cita algumas dinâmicas existentes dentro de uma Rede Social na 

Internet que requerem atenção. São elas a cooperação, a competição, o conflito, a ruptura, a 

agregação, a adaptação e a auto-organização. Todos os processos atuam na transformação de 

uma rede ao longo do tempo e estão intimamente ligadas às interações, relações e laços 

sociais estabelecidos entre os atores. A este trabalho interessa, em particular, o estudo das três 

primeiras condições citadas, e, portanto, nos deteremos à sua abordagem a seguir.

Segundo Raquel Recuero (2009), a cooperação é o processo que forma as estruturas 

sociais, podendo ser gerada por interesses individuais, pelas finalidades do grupo ou pelo 

often seen frequently in person. These messages may not contain immediately useful information, but they do 
serve to promote the feeling that the relationship still exists. This increases the likelihood that people will meet 
with each other in-person at future dates. The very act of sending a short message is a reminder that they are still 
part of someone’s social world”. 

20 Do original: “Intuitively speaking, this means that whatever is to be diffused can reach a larger number of 
people, and traverse greater social distance, when passed through weak ties rather than strong. If one tells a 
rumor to all his close friends, and they do likewise, many will hear the rumor a second and third time, since 
those linked by strong ties tend to share friends. Is the motivation to spread the rumor is dampened a bit on each 
wave of retelling, then the rumor moving through strong ties is much more likely to be limited to a few cliques 
that that going via weak ones.” 
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capital social, tema que veremos mais detalhadamente adiante. Na Internet, a cooperação pode 

ser percebida, por exemplo, em sistemas onde se manifestam os grupos de indivíduos, como 

no caso de weblogs e fotologs coletivos que dependem do esforço mútuo para continuarem a 

existir. 

Outro exemplo, citado pelo autor Henrique Antoun (2004), seriam as comunidades 

virtuais, com destaque para aquelas criadas com propósitos de ativismo. Para o autor, a 

integração da sociedade possibilitada pelas tecnologias de informação e comunicação 

permitiu a o surgimento de redes de colaboração. Ele também afirma que os usuários da 

Internet reinventaram o poder da parceria, “seja gerando as teias de blogs capazes de quebrar 

a invisibilidade do usuário comum [...] e gerar um circuito cooperativo, seja inventando os 

programas que restabelecem a horizontalidade dos parceiros, repartindo recursos de banda e 

processamento para partilhar informações” (ANTOUN, 2004, p.79). 

O conflito, dinâmica tão presente nas Redes Sociais da Internet quanto a cooperação, 

pode ser percebido, por exemplo, no espaço destinado a comentários em websites, blogs e 

outros ambientes de interação abertos, a exemplo dos fóruns de discussão. Segundo Recuero 

(2009), em alguns desses lugares virtuais, é possível notar ações ofensivas entre usuários, 

levando, em alguns casos, à formação de grupos onde os participantes partilham dos mesmos 

desafetos. Finalmente, a competição, segundo a autora, manifesta-se de maneira mais sutil, 

geralmente em disputas de popularidade entre usuários dentro das redes sociais. 

Agora que já foi feito o estudo sobre a estrutura das Redes Sociais na Internet – 

formada por atores e suas conexões – e sobre como funcionam esses sistemas – as dinâmicas 

de cooperação, conflito e competição –, faz-se necessário saber com mais detalhes onde essas 

redes se expressam na Internet, que tipo de websites serve como suporte a elas. É a esta 

explicação mais aprofundada que destinarei o próximo tópico deste capítulo. 

1.3.2 Sites de redes sociais

Os principais espaços que dão suporte e onde se manifestam as redes sociais na 

Internet são conhecidos como Sites de Redes Sociais (Recuero, 2009). Danah Boyd e Nicole 

Ellison (2007) definem esses sites a partir de três características: eles permitem que os 

indivíduos construam um perfil público ou semi público no sistema; possibilitam a listagem 

dos usuários com quem eles possuem algum tipo de conexão; e permitem que o indivíduo 

exponha sua própria lista de conexões e veja a dos outros usuários.  

Segundo as autoras, a maior parte desses sites funciona como suporte a relações 

sociais já existentes offline, ajudando a mantê-las e solidificá-las mesmo que se tratem de 

laços sociais fracos, e não possuem como objetivo principal fornecer os meios para que 
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completos estranhos se conheçam. No entanto, a capacidade que estes sistemas têm de 

articular e tornar visíveis as redes sociais dos usuários pode resultar em conexões entre 

pessoas que nunca se viram antes, mas que possuem conhecidos em comum ou interesses 

compartilhados. 

Partindo da definição acima, as autoras citam como primeiro Site de Rede Social o 

SixDegrees, lançado em 1997. Ele foi o primeiro a permitir que os usuários construíssem um 

perfil, fizessem uma lista de contatos e navegassem pelas listas de seus conhecidos. Desde o 

ano de sua criação até 2001, aproximadamente, outros sites do gênero surgiram, variando na 

quantidade de recursos acessíveis, como chats, compartilhamento de fotos/áudio, 

conectividade móvel, entre outros. Um dos mais populares foi o Friendster, fundado em 2002, 

cuja proposta era baseada nos portais de “online dating” 21. Segundo Boyd e Ellison (2007), o 

Friendster se difundiu principalmente entre blogueiros, participantes do festival de arte 

americano Burning Man, e o público homossexual, mas apesar da ascensão rápida, o site 

encontrou dificuldades técnicas e de utilização pelos usuários que levaram ao seu fim. 

A partir de 2003, uma grande leva de Sites de Redes Sociais iniciaram atividades, e 

dentre esses se destacam o MySpace e o Orkut, ambos “sites centrados no perfil”  22, como 

afirmam as autoras. Nessa fase também começaram a surgir os chamados “sites centrados na 

paixão”  23, cujos membros se conectam com base em interesses compartilhados. Essa 

segmentação dos sites de acordo com públicos específicos tornou-se uma tendência que se 

percebe até hoje, com o surgimento de redes sociais criadas especificamente para amantes da 

fotografia, da música, de livros, de decoração de ambientes; pessoas religiosas; pessoas 

bonitas; pessoas que desejam trair seus companheiros; entre outras. 
Embora os SRSs geralmente sejam criados para serem amplamente acessíveis, 
muitos deles atraem populações homogêneas no início, logo não é incomum 
encontrar grupos usando sites para segregar-se de acordo com sua nacionalidade, 
idade, nível educacional, e outros fatores que tipicamente segmentam a sociedade, 
mesmo que esta não seja a intenção dos criadores. (BOYD E ELISSON, 2007, 
tradução nossa 24)

No Facebook, entretanto, aconteceu o contrário. O site, lançado em 2004, foi 

concebido para servir como canal de comunicação exclusivo de estudantes da Universidade 

de Harvard, nos Estados Unidos. Apesar da audiência restrita inicialmente, no mesmo ano 

houve a expansão de usuários para o público em geral e, hoje, o Facebook é um dos mais 

21 Os sites de “online dating” são mais conhecidos no Brasil como “sites de relacionamento”, mas devido a 
equívocos que esta terminologia pode causar na compreensão do trabalho, utilizarei a expressão original. 
22 Tradução do original: “Profile-centric sites”.
23 Tradução do original: “Passion-centric sites”. 
24 Do original: “While SNSs are often designed to be widely accessible, many attract homogeneous populations 
initially, so it is not uncommon to find groups using sites to segregate themselves by nationality, age, educational 
level, or other factors that typically segment society, even if that was not the intention of the designers”. 
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populares sites de redes sociais do mundo, com cerca de 901 milhões de usuários 25.  

O mesmo aconteceu com o Twitter, criado em 2006. Inicialmente voltado para as 

comunidades ligadas à tecnologia digital e à blogosfera internacional (Santaella e Lemos, 

2010), o sistema foi rapidamente difundido pelos internautas de vários e diversos segmentos, 

com destaque para as celebridades. O Twitter é o que Recuero (2009) chama de Site de Rede 

Social apropriado, plataformas que não foram desenvolvidas com o intuito de expressar redes 

sociais, mas que acabaram sendo apropriados pelos atores sociais para esta finalidade. 

Tendo em vista que o Site de Rede Social estudado neste trabalho é o Twitter, no 

tópico a seguir iremos explorar melhor o que é este website, como ele funciona e de que 

forma os atores interagem através dele. 

1.3.3 O Twitter

O Twitter é um site de rede social que se configura na forma de um microblogging 

(Recuero, 2009). Neste modelo, as mensagens enviadas entre os membros podem ter no 

máximo 140 caracteres, e se baseiam, a princípio, na pergunta “What are you doing?” (O que 

você está fazendo?).  

O site foi idealizado em 2006, nos Estados Unidos, por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan 

Williams, com a proposta de ser um serviço de mensagens curtas, semelhantes às SMS, daí a 

limitação na quantidade de caracteres. A popularização veio no mesmo ano, após a utilização 

do sistema pelos participantes de um festival americano de tecnologia. O número de 

mensagens enviadas diariamente durante os dias de evento cresceu de 20 mil para 60 mil 26. 

Hoje, estima-se que o número de contas seja igual a 500 milhões, e o número de mensagens 

enviadas por dia seja 252 milhões 27. 

O Twitter apresenta alguns recursos em sua estrutura que regem o seu funcionamento. 

São eles: 

• Tweet (ou Tuíte): mensagem de 140 caracteres enviada pelos usuários. Podem ser 

destinadas a todos os membros do site ou a um usuário específico. Neste último caso, 

o remetente deve colocar, antes do tweet, o símbolo @ e o username do usuário ao 

qual a mensagem se destina. 

• Reply: permite ao usuário responder uma mensagem de outro. 

25 Dado obtido em: http://www.nytimes.com/2012/05/15/technology/facebook-needs-to-turn-data-trove-into-
investor-gold.html?pagewanted=2&_r=1, acessado em 20/02/2012.
26 Dado obtido em: http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.html, acessado em 
20/02/2012
27 Dado obtido em: http://blogs.diariodonordeste.com.br/papoon/pesquisa/social-media-veja-tres-infograficos-
com-pesquisas-recentes/, acessado em 20/02/2012.



30

• Retweet (ou Retuíte): função que permite ao usuário em reproduzir uma mensagem 

enviada por outro para sua lista de contatos, dando crédito aquele que postou 

originalmente o conteúdo. Faz-se isso utilizando as letras RT e o username do autor 

original.

• Twitter List: recurso utilizado para organizar os contatos de um usuário de acordo 

com o critério que este escolher. 

• Trending topics: lista atualizada em tempo real dos assuntos mais comentados no 

Twitter em todo o mundo ou em um país específico. 

• Hashtags: símbolos que funcionam para indexar temas, assuntos ou palavras e agregar 

todos os tweets que as contêm. 

Os atores sociais atuam como seguidores e pessoas a seguir. Ao seguir o Twitter de 

alguém, o usuário vê todas as suas postagens e pode interagir com ele sempre que quiser. Essa 

interação ocorre através dos tuítes, replys, retuítes, e ainda as direct messages (mensagens 

privadas entre dois usuários). Todo o conteúdo publicado pelo usuário e por aqueles que ele 

segue são renovados em tempo real e ficam visíveis em um feed de atualizações. O conjunto 

de seguidores, dos atores que o usuário segue e das interações entre eles é a expressão da sua 

rede social no Twitter. 

Diferente de sites como o Facebook e o Orkut, que, como já discutimos anteriormente, 

são utilizados principalmente para suportar relações que já existem offline, o Twitter permite 

com maior facilidade a interação e a formação de laços entre desconhecidos. Segundo 

Santaella e Lemos (2010), o foco da interação social no Twitter está, principalmente, no 

conteúdo veiculado pelos usuários. Isso ficou mais evidente com a troca da pergunta-base dos 

tweets, passando de “What are you doing?”  para “What’s happening?”  (“O que está 

acontecendo?”) em 2009 28. 

De acordo com as autoras, essa característica – a ênfase nos fluxos informacionais – é 

natural das Redes Sociais na Internet 3.0, que têm o Twitter como um dos principais 

representantes. 
Nas RSIs29 3.0, a dinâmica de renovação de conteúdo passa a ser contínua e coletiva. 
A era dos streams (fluxos), das correntezas vivas de informação que entrelaçam 
textos e links, recomendações, perguntas, declarações, ideias, posições e, por que 
não, também irrelevâncias. Independentemente do tipo de informação que esteja 

28 Dado obtido em: http://blog.twitter.com/2009/11/whats-happening.html, acessado em 20/02/2012.
29 Redes Sociais na Internet. 
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sendo veiculada, o fluxo de informações é algo vivo, estando permanentemente em 
movimento.  (SANTAELLA E LEMOS, 2010, p. 62). 

A formação de laços sociais no Twitter seria baseada na inserção do usuário nesses fluxos 

de ideias compartilhados, coletivos e abertos. Isso geraria conversações que, por sua vez, 

gerariam os laços sociais. Esses laços podem existir até mesmo entre pessoas que não seguem 

uma a outra, simplesmente pela realização de um retuíte, por exemplo. 

Todas essas caracterizações levam a uma reflexão do papel e da utilidade do Twitter, 

segundo Santaella e Lemos (2010):
O Twitter serve como um meio multidirecional de captação de informações 
personalizadas; um veículo de difusão contínua de ideais; um espaço colaborativo 
no qual questões, que surgem a partir de interesses dos mais microscópicos aos mais 
macroscópicos, podem ser livremente debatidas e respondidas; uma zona livre - pelo 
menos até agora - da invasão de privacidade que domina a lógica do capitalismo 
corporativo neoliberal que tudo invade, até mesmo o ciberespaço. (SANTAELLA E 
LEMOS, 2010, p. 66-67). 

Assumindo as funções de veículo de difusão contínua de ideais e de espaço 

colaborativo à qual as autoras se referem, o Twitter, como veremos mais adiante, será a rede 

social explorada neste trabalho, pois foi nele que o nosso objeto de estudo se desenvolveu. 

1.4 Considerações do Capítulo

Neste capítulo, vimos que a Era da Conexão se estabeleceu com o surgimento e a 

evolução das tecnologias de comunicação e informação e da Internet, que trouxeram 

mudanças irreversíveis na forma os indivíduos interagem. Sua principal característica é a 

mobilidade, a qual permite o desenvolvimento de um ambiente always on, onde, como o 

próprio nome diz, é possível estar sempre conectado. A partir do uso desses meios, a 

sociedade se configurou como uma estrutura de fluxos constantes de informação e pessoas, 

que pode ser chamada de sociedade em rede. A forma como essa estrutura se configura – a 

rede –  permite que os indivíduos se comuniquem de maneira mais ampla e torna a 

organização e o agrupamento processos cada vez mais fáceis de serem realizados. 

Uma consequência da disseminação das tecnologias entre os indivíduos é a 

digitalização dessas redes, que passaram a se manifestar na Internet. E as redes sociais 

digitais, que podem ser encontradas em tipos específicos de ambientes virtuais, possuem 

características e dinâmicas próprias, definidas a partir das interações e conexões entre as 

pessoas que dela fazem parte. 

O próximo capítulo tem por finalidade estudar de forma mais aprofundada quem são 

os indivíduos que utilizam a tecnologia para agir em conjunto e quais as propriedades sociais 

envolvidas nesse processo. 
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Capítulo 2 – As multidões inteligentes

Utilizar a tecnologia para organizar e realizar uma ação conjunta é a característica 

fundamental das chamadas multidões inteligente, ou smart mobs, segundo o escritor Howard 

Rheingold (2002).  No entanto, para alcançar um objetivo tão intricado, faz-se necessária a 

existência, entre os indivíduos, de fatores de ordem sociológica que possam facilitar a 

realização de ações em grupo. Alguns desses fatores são a inteligência coletiva e o capital 

social. Este capítulo irá analisar de que forma e com quais finalidades agem essas smart mobs, 

e como elas utilizam a inteligência coletiva e o capital social para isso. 

2.1As smart mobs

Para Rheingold (2002), smart mobs "consistem em pessoas que são capazes de agir em 

concerto mesmo sem se conhecerem (...) porque elas carregam dispositivos que possuem 

ambas as capacidades de comunicação e computação" 30 (p. XII, tradução nossa). O autor 

refere-se aqui principalmente à tecnologia móvel mais comum e acessível na época: o telefone 

celular. A comunicação via SMS, antes da popularização da comunicação via Internet, ainda 

em estágio de aprimoramento e expansão no ano de 2002, era – e ainda pode-se dizer que é – 

uma das formas mais eficazes de estabelecer contato e trocar informações entre a comunidade 

juvenil. 

Rheingold cita o exemplo das chamadas “thumb tribes”, grupos de jovens japoneses 

que utilizavam mensagens de texto via telefone celular para comunicar-se avidamente em 

situações cotidianas, como ir à escola, fazer compras ou comer em restaurantes e cafeterias. 

As informações compartilhadas, segundo o autor, formavam um espaço de interação íntimo e 

portátil, ao qual somente algumas pessoas teriam acesso e que não poderia ser monitorado 

pelos pais.

No entanto, enquanto os adolescentes japoneses utilizavam o aparelho celular e as 

SMSs31 essencialmente para a comunicação do dia a dia, não longe dali, nas Filipinas, a 

população local atribuía uma nova função às ferramentas. Em 2001, mais de um milhão de 

residentes de Manila, uma das cidades mais populadas na ilha, se reuniram publicamente para 

protestar contra o regime do presidente Joseph Estrada. O movimento foi coordenado por 

meio de mensagens de texto que convocavam os cidadãos a comparecerem em um ponto 

específico da cidade, vestidos de preto. 
Dezenas de milhares de filipinos convergiram na Avenida Epifania de los Santas, 
conhecida como “Edsa”, dentro de uma hora após a primeira mensagem de celular 

30 Do original: “(…) consist of people who are able to act in concert even if they don’t know each other (…) 
because they carry devices that possess both communication and computing capabilities”.  
31 Mensagens de texto enviadas por aparelho celular.
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anunciar: “Go 2EDSA, Wear blck”. Durante quatro dias, mais de um milhão de 
cidadão apareceram, a maioria vestida de preto. Estrada caiu. A lenda da 
“Generation Txt” havia nascido (RHEINGOLD, 2002, p. 158, tradução nossa32)

O movimento filipino com o objetivo de retirar um governante do poder foi uma das 

primeiras manifestações do potencial da tecnologia de comunicação móvel como canal de 

mobilização social. Outro caso semelhante, apontado por Júlio Valentim (2005), foi registrado 

em 2004, na Espanha, quando a poucos dias das eleições presidenciais, aconteceram os 

ataques da rede terrorista árabe Al-Qaeda à estação de trem na cidade de Madri. Mais de 900 

pessoas morreram e outras 1.421 ficaram feridas33. O então presidente José Maria Aznar, 

receoso do efeito negativo que a notícia poderia ter sobre as eleições eminentes, decidiu 

ocultar os fatos dos meios de comunicação nacionais e mentir sobre a autoria dos ataques, 

atribuindo-a ao grupo terrorista basco ETA.

No entanto, a verdade foi descoberta e, no dia das eleições, jovens espanhóis 

mobilizaram-se por meio do envio de mensagens de texto e organizaram passeatas e 

manifestações contra o governo que acabaram por derrubar o Partido Popular do governo. 

Mais de dois milhões de mensagens foram enviadas (Orosco; Freitas Jr., apud Valentim, 2005, 

p. 9) e o movimento ficou conhecido como “La rebelión de los SMS”34. 

Hoje, além das mensagens de texto via telefone celular, as smart mobs se valem de 

outras tecnologias de comunicação móveis, como a computação portátil –  representada por 

aparelhos como tablets, smartphones, laptops, entre outros –  aliada à Internet sem fio, ou 

wireless. Segundo André Lemos (2004), a utilização dessas ferramentas para agregação social 

caracteriza as smart mobs e as diferencia de outras formações de massa. Para o autor, o 

adjetivo “smart” diz respeito aos dispositivos “inteligentes” utilizados por estas pessoas para 

se conectar, comunicar e mobilizar-se. Na chamada era da conexão, as tecnologias são 

instrumentos de mobilização na cidade contemporânea e de ação coletiva, pois “permitem a 

coordenação em tempo fluido, podendo ajustar lugares e tempos de forma flexível” (LEMOS, 

2004). 

Segundo Rheingold:

32 Do original: “Tens of thousands of Filipinos converged on Epifanio de los Santas Avenue, known as ‘Edsa’, 
within na hours of the first text message volleys: ‘Go 2EDSA, Wear blck’. Over four days, more than a million 
citizens showed up, mostly dressed in blak. Estrada fell. The legend of ‘Generation Txt’ was born”. 
33Informação obtida em  http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI278003-EI294,00-
Atentados+em+estacoes+de+trem+matam+em+Madri.html. Acesso em 20/02/2012.
34  YouTube. “Smart mobs del 13M en España: noche de los mensajes cortos”. [www.youtube.com/watch?
v=hKYaTVY_BC0]. Acesso em 20/02/2012. 
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Esses dispositivos irão ajudar as pessoas a coordenarem ações com outras ao redor 
do mundo –  e, talvez mais importante, com pessoas próximas. Grupos de pessoas 
utilizando essas ferramentas irão ganhar novas formas de poder social, novos modos 
de organizar suas interações e trocas no mesmo horário e no mesmo lugar 
(RHEINGOLD, 2002, p. XII-XIII, tradução nossa35)

André Lemos (2004) classifica as smart mobs em dois tipos. O primeiro tem cunho 

mais hedonista, voltado principalmente para o entretenimento. São as chamadas flash mobs, 

“manifestações-relâmpago, apolíticas, onde pessoas que não se conhecem marcam, via rede 

(blogs, celular com uso de voz e SMS), locais públicos para se reunir e dispersar em seguida, 

causando estranheza e perplexidade aos que passam” (LEMOS, 2004). Práticas desse tipo se 

tornaram muito populares na cultura juvenil nos últimos anos, como as flash mobs Free 

Hugs36, Pillow Fight Day37 e No Pants Day38, que já têm datas definidas de realização todos os 

anos e possuem edições em vários países e cidades ao mesmo tempo. 

A esta monografia, no entanto, só interessa o segundo o tipo de mob. Este tem por 

objetivo a mobilização engajada, de caráter político-ativista, geralmente relacionada a 

protestos contra autoridades e regimentos governamentais. Alguns exemplos são as já citadas 

manifestações nas Filipinas e na Espanha. 

Uma outra smart mob que ganhou destaque nos últimos tempos foi a responsável pela 

onda de protestos contra os regimes governamentais em países do Oriente  Médio e do Norte 

da África, mais conhecida como Primavera Árabe. As manifestações tiveram início ainda em 

2010 e contaram com a intensa ajuda da Internet, principalmente das redes sociais, para 

articulação dos participantes39. 

Na Tunísia, blogueiros e usuários do Twitter e do Facebook organizaram protestos 

contra a corrupção, a inflação, o desemprego e a falta de democracia em geral no País. Grande 

parte das manifestações foi articulada pelo Facebook e vídeos foram postados nesta e em 

outras redes sociais mostrando a repressão do governo às mobilizações da população como 

35 Do original: “These devices will help people coordinate actions with others around the world – and, perhaps 
more importantly, with people nearby. Groups of people using these tools will gain new forms of social power, 
new ways to organize their interactions and exchanges just in time and just in place”.  
36 Free Hugs é um movimento e uma campanha criados em 2004 pelo australiano Juan Mann (pseudônimo) cujo 
objetivo é oferecer abraços a estranhos. Em 2008, a campanha ganhou um evento, o Free Hugs Day, que 
acontece anualmente em diversas cidades no mundo.
37 O Pillow Fight Day é um evento, criado em 2008 e também realizado todos os anos mundialmente, em que os 
participantes se encontram em um local público para praticar brigas de travesseiro. 
38.  O No Pants Day, também conhecido com No Trousers Day, é uma flash mob com edições anuais em que os 
participantes passam um dia inteiro circulando pelas ruas e em transportes públicos sem calças. 
39 http://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/infograficos/a-rede-como-palanque/. Acesso em 25/04/2012.
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uma forma de alertar a mídia internacional sobre os acontecimentos. Na tentativa de barrar a 

organização dos grupos protestantes, o governo bloqueou o acesso a diversos sites, inclusive 

ao YouTube, onde a maioria dos vídeos era compartilhado. 

Arábia Saudita e Emirados Árabes também viveram situações semelhantes. No 

primeiro País, a população criou uma campanha divulgada via Facebook exigindo reformas 

políticas, sociais e econômicas no reino, inclusive a instauração de uma monarquia 

constitucional e o reconhecimento dos direitos femininos na região. Em apenas alguns dias, o 

grupo já contava com cerca de dois mil membros. Já nos Emirados Árabes, após a utilização 

das redes e de plataformas em dispositivos móveis para articular os levantes contra o governo, 

foi impedido o acesso aos serviços confidenciais da fabricante de smartphones Blackberry 

numa tentativa de conter as revoltas. 

Na Síria, as redes sociais foram essenciais na articulação de uma manifestação 

nomeada “Dia de Ira”, que acabou fracassando por falta de adesão popular, enquanto na Líbia 

a conexão à Internet também foi cortada para, assim como nos outros países, tentar conter a 

mobilização de protestantes. 

 No entanto, a principal demonstração do poder da Internet e das redes sociais na 

articulação de smart mobs durante os acontecimentos da Primavera Árabe se deu no Egito. 

Esses sites foram essenciais na organização dos protestos pela saída do presidente Hosni 

Mubarak, que tiveram início no dia 25 de janeiro de 2011. No Twitter, usuários utilizaram as 

hashtags #Jan25, #EgyRevolt e #Egypt para identificar os movimentos, postar fotos, vídeos e 

outras informações sobre as revoltas. Já o portal de buscas Google criou uma página virtual 

com dados e outros recursos relacionados aos distúrbios no País, como registros visuais das 

manifestações e telefones emergenciais.

Mais que nos outros países, o Egito sofreu forte repressão por parte do governo. O 

acesso à Internet foi cortado por cinco dias tanto em computadores quanto em dispositivos 

móveis e operadoras de telefonia foram forçadas a enviar mensagens SMS pró-regime para 

seus clientes. Para tentar driblar o bloqueio, a população passou a utilizar tecnologias mais 

antigas, como máquinas de fax e aparelhos de radioamador. Porém, mesmo com as tentativas 

de barrar a articulação de protestos, a população egípcia ainda conseguiu organizar uma 

grande manifestação na Praça Tahrir, localizada no Cairo, que teve a participação de mais de 

200 mil pessoas 40.   

40 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8296026/Egypts-march-of-a-million-
people.html. Acesso em 25/04/2012. 
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Em todos estes casos referentes à Primavera Árabe percebe-se como a Internet e, 

principalmente, as redes sociais Twitter e Facebook, tiveram importância fundamental na 

articulação de smart mobs com propósitos político-ativistas. As redes possibilitaram a 

comunicação entre a população engajada e a coordenação de ações como manifestações em 

praça pública. A pressão popular gerada por estas revoltas e movimentos levou, em muitos 

dos países envolvidos, à queda de seus governantes. 

Além do engajamento cívico e do protesto ativista, as smart mobs hoje também 

possuem outras metas. Uma delas é a ajuda humanitária. Segundo Lemos (2005), o uso das 

novas tecnologias de comunicação móveis como ferramenta de ajuda humanitária pode ser 

observado em situações de catástrofes naturais, por exemplo, para prestar auxílio às vítimas, 

encontrar desaparecidos, articular movimentos de doação de recursos e alertar a população. 

O autor cita o caso dos maremotos ocorridos em dezembro de 2004 que afetou países 

na África e na Ásia. Catorze países do Oceano Índico foram atingidos e aproximadamente 200 

mil pessoas morreram, de acordo com números oficiais41. O tsunami também deixou milhares 

de desabrigados e feridos carentes de auxílio médico e alimentos. Durante os dias que se 

seguiram ao desastre, ferramentas como blogs e mensagens SMS foram carro-chefe nas 

mobilizações de apoio às vítimas, que contaram com organização e participação não somente 

de habitantes locais, mas de várias pessoas ao redor do mundo. Segundo Lemos, os principais 

fatores que contribuíram para a eficiência desses meios de comunicação foram a rapidez na 

circulação da informação, a capacidade de veicular discursos em primeira mão e o alcance 

planetário que eles possuem. 

Celulares, internet sem fio e diários virtuais se transformaram em instrumentos para 
veiculação de notícias e para organizar formas diversas de assistência social (saúde, 
saneamento, reconstrução de infraestruturas, etc.) (...) Estas mesmas ferramentas 
tornaram possível a ajuda às vítimas, aproximando continente e criando uma rede de 
assistência virtual sem precedentes na história recente da sociedade da informação. 
(LEMOS, 2005, p.3)

No ano de 2008, o Brasil também presenciou a articulação de smart mobs com a 

finalidade do serviço humanitário. A mobilização aconteceu durante as enchentes que 

assolaram o estado de Santa Catarina neste ano, deixando mais de cinco mil pessoas sem 

41 Informação obtida em: http://noticias.r7.com/internacional/noticias/tsunami-que-devastou-a-asia-completa-
cinco-anos-20091226.html. Acesso em 20/02/2012. 
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abrigo42, dezenas de mortos e várias cidades em estado de calamidade pública. Devido ao 

desastre natural, algumas das principais emissoras de rádio tiveram suas atividades 

interrompidas, restando às TVs e à Internet o papel de informar a população sobre os mais 

recentes acontecimentos. Internautas criaram, então, diversos espaços onde foram articuladas 

ações de ajuda às vítimas. A rede social Arca de Noé, fundada particularmente para prestar 

apoio aos afetados pelas enchentes, fornecia números de contas bancárias para que os 

solidarizados pudessem fazer doações, postava imagens dos locais atingidos pelas chuvas, e 

disponibilizava um fórum onde podiam ser encontrados dados sobre pontos de doação de 

suprimentos. 

O Twitter, mais uma vez, foi uma importante ferramenta para a organização dessas 

iniciativas de ajuda. As hashtags #blumenau e #chuvasemSC, entre muitas outras, foram 

utilizadas pelos usuários do site de rede social para postar notícias sobre as cidades 

devastadas, além de mobilizar esforços para ajudar as vítimas da tragédia na arrecadação de 

alimentos, roupas, e outros donativos. Paralelamente, diversos blogs criados por voluntários, 

como o Desabrigados do Itajaí43 e o Notícias de Blumenau44, eram atualizados hora a hora por 

vários blogueiros com informações sobre mortos, desaparecidos e desabrigados, instruções de 

primeiros socorros e outros links para que os interessados pudessem fazer doações.  

Para ao autor Júlio Valentim (2005), o surgimento das smart mobs de caráter político e 

humanitário representa uma mudança do que alguns sociólogos criticam como uma massa de 

pessoas sem nenhum engajamento ou consciência política e sem capacidade de organização e 

ação coletiva, em uma “multidão inteligente, interconectada e cooperativa” (Valentim, 2005, 

p.9). O adjetivo smart, para ele, não se refere somente às tecnologias utilizadas nos processos 

de comunicação, como afirma Lemos, mas também é uma característica das próprias pessoas 

envolvidas e atuantes nesses processos. As smart mobs seriam uma prova de que é possível 

exercer a democracia e manifestar a consciência política e cidadã no ciberespaço. Segundo 

Valentim:

Hoje, a principal forma de resistir politicamente não se baseia mais na força física. 
São requisitadas a imaginação, criatividade, a afetividade e a comunicação dos 
sujeitos políticos. Mas também sua capacidade de se mover por espaços existenciais. 
Em suma, a inteligência coletiva e sua fluidez. É incorporado ao processo de 
resistência aquilo que é mais comum ao homem: a sua comunidade, a sua 
capacidade de se vincular, de se encontrar, de se comunicar, a sua linguagem. 
(VALENTIM, 2005, p.244)

De fato, percebe-se que, no caso das smart mobs, a não é a única nem a principal 
42  Informação obtida em:  http://www.defesacivil.sc.gov.br/images/stories/relacao_desabrigado_17_dez_08.doc. 
Acesso em 22/02/2012. 
43 http://desabrigadositajai.wordpress.com/. 
44 http://allesblau.net/.
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responsável pela capacidade de mobilizar e organizar indivíduos em prol de uma meta em 

comum. Mesmo a tecnologia mais avançada em aspectos comunicacionais e informacionais 

não seria suficiente para a execução dessas ações em grupo se não houvesse uma junção do 

conhecimento e dos esforços de todos os envolvidos para a sua realização. É por isso que, 

como veremos a seguir, a propriedade da inteligência coletiva torna-se de importância 

fundamental para a formação das smart mobs. No próximo tópico, explicaremos como ela é 

definida e qual a sua relação com as “multidões inteligentes”. 

2.2A inteligência coletiva

Don Tapscott (1993) foi um dos primeiros analistas do impacto do advento da web na 

sociedade a sugerir o tema inteligência coletiva como o conjunto de conhecimentos que surge 

a partir das decisões e opiniões descentralizadas de grupos de participantes independente. 

Segundo o autor, a evolução da tecnologia, principalmente da Internet e da web 2.0, e o 

aumento do acesso a ferramentas que facilitam a organização e a criação de valor, estão 

impulsionando uma era onde a participação e a colaboração imperam. Para ele, no passado 

essa colaboração acontecia apenas em pequena escala, restrita aos âmbitos da família, da 

comunidade ou do local de trabalho. No entanto, hoje os indivíduos têm a capacidade de se 

conectar em redes de colaboração e podem produzir conteúdo de forma tangível e contínua. 

Esse sistema de participação e colaboração deu origem ao que ele chama de 

inteligência em rede ou conectada. 
A era da inteligência em rede é promissora. Não se trata apenas da organização em 
rede da tecnologia, mas da organização em rede dos seres humanos através da 
tecnologia. Não se trata de uma era de máquinas inteligentes, mas de seres humanos 
que, através de redes, podem combinar sua inteligência, conhecimento e criatividade 
para conseguir grandes avanços na criação de riqueza e de desenvolvimento social. 
É uma era extremamente promissora, cheia de oportunidades inimagináveis. 
(TAPSCOTT, 1993 apud TAPSCOTT e WILLIAMS, 2006, p.83)

As autoras Lucia Santaella e Renata Lemos (2010) defendem a mesma ideia. Segundo 

elas, as tecnologias digitais com enfoque na comunicação P2P (peer-to-peer, ponto a ponto) 

permitem a interação descentralizada entre as pessoas e participação de todos – a exemplo da 

blogosfera, as redes sociais da Internet e as mensagens em tempo real. Estas tecnologias 

geram uma propriedade à qual chamam de mente coletiva, a qual seria um tipo de inteligência 

produzida a partir da interação entre os agentes que fazem parte desse processo, sejam eles 

formigas, cardumes ou, obviamente, seres humanos, ponto em que ela atinge a complexidade 

máxima. 

Santaella e Lemos, no entanto, preferem não chamar tal propriedade de inteligência 

coletiva, devido à relação comum e erroneamente feita entre o termo “inteligência”  e a 

característica da racionalidade. As autoras propõem, então, a adoção da expressão “ecologia 
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cognitiva”.  
[...] "ecologia cognitiva" lembra a diversidade e a mistura entre razão, sentimento, 
desejo, vontade, afeto e o impulso para a participação, estar junto, cuja força brota 
do simples fato de que é bom estar junto, ainda mais quando o compartilhamento, a 
reciprocidade e a cumplicidade não têm outro destino ou finalidade a não ser o puro, 
singelo e radical prazer de estar junto. (SANTAELLA E LEMOS, 2010, p.26) 

É essa propriedade que podemos perceber nas flash mobs, por exemplo. Como foi 

discutido no tópico anterior, estas mobilizações têm caráter puramente hedônico, com a 

finalidade do entretenimento. Logo, uma das explicações para o êxito na articulação destas 

seria o desejo de seus membros de “estar junto”, de participar ativamente de uma ação 

coletiva que não possui outro objetivo senão o da diversão. O propósito dos participantes seria 

não ter propósito, apenas o sentimento de “estar junto”  (PAMPANELLI, 2005). Mas esta é 

apenas uma das possibilidades geradas pela proposta de mente coletiva de Santaella e Lemos. 

No caso das smart mobs, a “ecologia cognitiva” está mais relacionada à racionalidade do que 

ao simples desejo de pertencimento. 

Para Tapscott e Williams (2006), a capacidade de conectar milhões de usuários e seus 

respectivos conhecimentos é uma prova de que a colaboração em massa está transformando a 

Internet em um “cérebro global”  (p.57). Essa ideia parte da velha concepção da sociedade 

como um organismo, que foi repaginada com o surgimento da Internet. Francis Heylighen 

(2005), um dos principais autores a atualizar essa comparação com base nas novas 

possibilidades criadas pela web, afirma que a Internet ajudou a criar uma rede de inteligência 

distribuída entre aqueles que fazem parte dela. Essa rede de conhecimentos construída com o 

auxílio da tecnologia apresentaria uma dinâmica que se assemelha à de um cérebro, e por isso 

poderia ser chamada de cérebro global. 
O "cérebro global" é uma metáfora para essa rede emergente e detentora de 
inteligência coletiva que é formada pelas pessoas desse planeta juntamente aos 
computadores, bases de conhecimento, e nós de comunicação que os conectam. Essa 
rede é um sistema que possui auto-organização e é imensamente complexo. Ela não 
só processa informação, mas pode ser vista, cada vez mais, fazendo o papel de 
cérebro: tomando decisões, resolvendo problemas, aprendendo novas conexões, e 
descobrindo novas ideias. Nenhum indivíduo, organização ou computador controla 
esse sistema: seu conhecimento e inteligência estão distribuídos por todos os seus 
componentes. Eles emergem das interações coletivas entre todos os subsistemas 
humanos e de máquinas. Um sistema assim talvez seja capaz de enfrentar os 
problemas globais emergentes e atuais que têm escapado de abordagens mais 
tradicionais (HEYLIGHEN, 2005, p.2, tradução nossa 45).  

45 Do original: “The ‘Global Brain’ (GB) is a metaphor for this emerging, collectively intelligent network that is 
formed by the people of this planet together with the computers, knowledge bases, and communication links that 
connect them together. This network is an immensely complex, self-organizing system. It not only processes 
information, but increasingly can be seen to play the role of a brain: making decisions, solving problems, 
learning new connections, and discovering new ideas. No individual, organization or computer is in control of 
this system: its knowledge and intelligence are distributed over all its components. They emerge from the 
collective interactions between all the human and machine subsystems. Such a system may be able to tackle 
current and emerging global problems that have eluded more traditional approaches. Yet, at the same time it will 
create new technological and social challenges which are still difficult to imagine.
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Para Heylighen, a Internet funcionaria como uma memória compartilhada que 

acumula, organiza e torna possível a sabedoria coletiva. E tudo isso acontece graças à 

facilidade, proporcionada pela web, de compartilhar informações e experiências. Esse atributo 

permite que cada indivíduo adquira novos conhecimentos a partir da interação com outros, 

proporcionando uma “integração cognitiva”  (p.11). A sabedoria coletiva é um dos motivos 

pelo qual problemas complexos são mais facilmente resolvidos por pessoas trabalhando juntas 

do que separadas. Com essa afirmação, o autor resume o princípio da inteligência coletiva de 

Pierre Lévy (2000), que se tornou mais conhecida e deu origem a grande parte dos estudos 

sobre o tema. Detalharemos, então, este conceito.

Para Lévy (2000), inteligência coletiva é “uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta uma mobilização efetiva 

das competências”  (p.19). Para compreender melhor esta definição, é necessário frisar que, 

segundo o autor, o termo “inteligência”  da forma como é utilizado neste conceito deve ser 

entendido como o ponto de encontro entre pessoas e ideias, ajudando a construir a sociedade. 

Irei, agora, explicar um pouco mais cada uma destas características atribuídas à inteligência 

coletiva pelo autor. 

O fato de ser distribuído por toda a parte significa que o saber não é algo exclusivo 

a um indivíduo ou grupo. Segundo Lévy, “ninguém sabe de tudo, todo mundo sabe de algo e 

todo o conhecimento está na humanidade” (2000, p.19). Para ele, a interação entre as pessoas 

e as informações gera competências e conhecimentos que podem ser transmitidos em um 

intercâmbio ou socializados. 

Uma inteligência incessantemente valorizada é mais uma proposta, um anseio de 

Lévy, do que um fato. Segundo o autor, a inteligência hoje em dia não é valorizada como 

deveria, e sim depreciada, inutilizada. A sociedade está vivenciando um verdadeiro 

desperdício de experiências e de riqueza humana. A inteligência coletiva seria, portanto, um 

ideal que representa o oposto do que é presenciado hoje, um estado onde todo conhecimento é 

reconhecido.  

A mobilização efetiva das competências é outro projeto do autor, que só poderá ser 

realizado com a identificação destas e a validação do conhecimento. Quando se valoriza os 

outros, contribui-se para sua mobilização e para o desenvolvimento nestes de sentimentos de 

reconhecimento que facilitarão a realização de projetos coletivos (LÉVY, 2000).

Por fim, a coordenação em tempo real das inteligências é uma característica que, 

para Lévy, depende exclusivamente das novas tecnologias de comunicação e informação, que 

oferecem os meios necessários para que os indivíduos coordenem suas interações em um 

mesmo universo. Nesse contexto, o ciberespaço, por sua flexibilidade temporal, pela 
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capacidade de transpor barreiras geográficas, e por ser um ambiente de comunicação entre 

vários indivíduos, funciona como um suporte ideal para a troca de conhecimentos, e, 

consequentemente, o desenvolvimento da inteligência coletiva. Além disso, a possibilidade de 

colaboração e cooperação dentro deste espaço é fundamental para a execução de ações 

coletivas de vários tipos. 
É assim, por exemplo, que os organismos de formação profissional ou de ensino à 
distância desenvolvem sistemas de aprendizagem cooperativa em rede. Grandes 
empresas instalam dispositivos informatizados de auxílio à colaboração e à 
coordenação descentralizada (os "groupwares"). Os pesquisadores e estudantes do 
mundo inteiram trocam ideias, artigos, imagens, experiências ou observações em 
conferências eletrônicas organizadas de acordo com os interesses específicos. 
Informatas de todas as partes do planeta ajudam-se mutuamente para resolver 
problemas de programação. (LÉVY, 1999, p.29)

 Para Lévy, a interatividade que acontece no ciberespaço, cujas marcas são o 

compartilhamento de informações em tempo real, possibilita o desenvolvimento do 

conhecimento por meio da Internet e o surgimento de um novo espaço, que seria o da 

inteligência coletiva. As novas tecnologias funcionam como ferramentas para conectar as 

pessoas de todo o mundo em uma rede, promovendo uma ambientação onde a inteligência 

pode ser construída. 

Segundo o autor, essa inteligência também se refere à:
(...) capacidade de trocar ideias, compartilhar informações e interesses comuns, 
criando comunidades e estimulando reflexões. Para começar, tome o cérebro 
humano. Fazemos infinitas conexões que se intensificam à medida que 
envelhecemos. Agora imagine que podemos, graças ao computador, integrar essa 
'constelação de neurônios' com a de milhões de outras pessoas. Essa é a comparação 
que faço. A internet nos permite hoje criar uma superinteligência coletiva, dar início 
a uma grande revolução humana (LÉVY, 1999, p.31)

No entanto, assim como a inteligência individual, que depende de fatores como saúde 

física, criação familiar e situação afetiva para se desenvolver nos indivíduos, a inteligência 

coletiva, também necessita de algumas condições para afluir entre as pessoas. Estas condições 

poderiam ser fornecidas pela situação de quatro tipos de capital em um coletivo: o cultural, o 

técnico ou tecnológico, o intelectual e o social. (LÉVY apud LEMOS, 2004). 

O capital cultural é constituído pelo conhecimento existente em enciclopédias, livros e 

outras fontes, como a Internet, por exemplo. O capital intelectual seria composto pelas ideias 

formuladas a partir dessas fontes e propagadas entre as pessoas. Já o capital técnico é o 

conjunto de técnicas, redes de transporte e de comunicação, mídias, computadores e softwares 

que servem como suporte estrutural para a construção e disseminação desse conhecimento. 

Finalmente, o capital social representa o vínculo entre as pessoas, e a cooperação e a 

colaboração entre elas. 

Apesar de apenas Lévy incluir o estudo sobre o capital social, sua origem e finalidades 

em sua abordagem da inteligência coletiva, o estudo desse recurso se mostra de extrema 
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importância para a compreensão da ideia de mente coletiva e inteligência em rede, já que ela 

se refere ao potencial de interação entre os indivíduos. Consequentemente, a existência do 

capital social também está relacionada às dinâmicas que possibilitam a realização de ações 

coletivas. Em razão disto, explanaremos um pouco mais sobre esse tema no próximo tópico. 

2.3Capital social

James Coleman (1988) define o capital social como o conjunto de diferentes entidades 

que possuem dois elementos em comum: “todas consistem em aspectos de uma estrutura 

social, e elas facilitam certas ações de atores - sejam pessoas ou corporações - dentro da 

estrutura” 46 (p. 98, tradução nossa).  Segundo o autor, assim como as outras formas de capital, 

o capital social é produtivo, ou seja, permite que os indivíduos alcancem certos objetivos que, 

sem ele, não seriam possíveis. 

As estruturas onde o capital social pode ser encontrado, para Coleman, são redes 

sociais que funcionam em um espaço fechado, como um clube ou uma associação, e em 

grupos e organizações com objetivos específicos, como um partido político ou uma 

organização não governamental (ONG). O autor cita como exemplo as organizações que têm 

por base a mesma instituição, seja ela a escola, cidade ou igreja, e possuem interesses e metas 

em comum, podendo ser de ordem política, financeira, familiar, entre outros. 

Segundo Coleman, o capital social também pode adquirir diferentes formas, que se 

baseiam em três fatores. O primeiro deles diz respeito à questão das obrigações e expectativas 

em relações onde há troca de favores. Nesse tipo de situação, há uma obrigação por parte de 

um dos atores (aquele que é beneficiado com o favor) e uma expectativa por parte do outro 

(aquele que presta o favor). Cria-se, assim, um grau de confiança entre os dois atores, pois um 

confia que este favor será retribuído, e este grau de confiança é de importância fundamental 

para a realização de ações dentro dessa estrutura social. 

Outro fator em que se baseia o capital social é capacidade de se gerar informação em 

uma estrutura social. Para o autor, a informação é imprescindível para prover uma base e 

facilitar a articulação de ações coletivas. O último fator seria as normas e sanções de algumas 

organizações, que, quando efetivas, permitem a existência dos outros fatores (COLEMAN, 

1994). 

Outra característica do capital social é a sua intangibilidade, que é ainda maior que nos 

capitais físico e humano, pois ele existe dentro das relações entre as pessoas, e não nas 

próprias pessoas, como nos outros. 
Da mesma forma que o capital físico e o capital humano facilitam a atividade 

46 Do original: “They all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors - 
whether persons or corporate actors - within the structure”. 
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produtiva, o capital social também faz isso. Por exemplo, um grupo onde há 
confiabilidade e confiança extensiva é capaz de realizar muito mais que o grupo 
semelhante sem essa confiabilidade e confiança. (COLEMAN, 1988, p. 101, 
tradução nossa47)

O conceito de capital social de Coleman é semelhante ao de Robert Putnam, o 

principal teórico sobre o tema. Para este, capital social “se refere às características das 

organizações sociais, como as redes, as normas, e a confiança, que facilitam a coordenação e 

cooperação para o benefício mútuo” (PUTNAM, 1993, p.1-2, tradução nossa48). Segundo ele, 

a realização de uma ação coletiva é mais fácil em comunidades onde há mais deste elemento. 

Putnam afirma que o capital social poderia ajudar a resolver alguns dilemas, como as 

lutas de pais que desejam melhores oportunidades educacionais para seus filhos em escolas 

públicas; dos residentes dos guetos americanos que gostariam de morar em ruas mais seguras; 

dos fazendeiros pobres do terceiro mundo que necessitam de esquemas de irrigação e 

marketing mais efetivos; entre outros. Esses problemas poderiam ser solucionados a partir da 

cooperação mútua em prol de um objetivo em comum, mas a falta de articulação entre os 

indivíduos acaba por dificultar a realização de uma ação coletiva.
A falha em cooperar para o benefício mútuo não significa necessariamente 
ignorância ou irracionalidade ou até malevolência [...]. [...] todos estariam melhores 
se pudessem cooperar. Na ausência de coordenação e compromisso mútuo credível, 
no entanto, todos falham, com pesar, mas racionalmente, confirmando as 
expectativas melancólicas uns dos outros. (PUTNAM, 1993, p.1, tradução nossa49)

Putnam acredita que o capital social pode ser acumulado e que a colaboração efetiva 

em uma ação ajuda a criar conexões e confiança, elementos fundamentais que facilitam uma 

colaboração futura. Com isso, o capital social constitui-se de um recurso moral, tornando-se 

maior à medida que é usado, e menor quando inutilizado. 

O autor também associa diretamente a formação de capital social ao engajamento 

cívico existente em uma rede. Em redes onde há envolvimento cívico por parte de seus 

membros, há mais facilidade de coordenação e comunicação, além da melhor difusão de 

informações sobre o nível de confiabilidade dos indivíduos. A partir dessas informações, é 

possível aos membros conhecer a reputação dos outros e decidir se confiam neles ou não. 

Segundo Heloísa Matos (2009), esse engajamento cívico pode ser estabelecido por 

meio da interação nas redes sociais baseada na conversação cotidiana entre as pessoas.  Nesta 

47 Do original: “Just as physical capital and human capital facilitate productive activity, social capital does as 
well. For example, a group within which there is extensive trustworthiness and extensive trust is able to 
accomplish much more than a comparable group without that trustworthiness and trust”. 
48 Do original: “refers to features of social organization, such as networks, norms, and trust, that facilitate 
coordination and cooperation for mutual benefit”. 
49 Do original: “Failure to cooperate for mutual benefit does not necessarily signal ignorance or irrationality or 
even malevolence [...]. [...] everyone would be better off if everyone could cooperate. In the absence of 
coordination and credible mutual commitment, however, everyone defects, ruefully but rationally, confirming 
one another’s melancholy expectations”. 



44

concepção, a autora considera tanto as interações realizadas face a face como aquelas onde há 

a presença de meios de comunicação de massa e das novas tecnologias de informação e 

comunicação. As interações guiadas pelos sentimentos de confiança e reciprocidade existentes 

entre os indivíduos podem contribuir para a formação de capital social e um dos resultados 

dessas relações de comunicação seria a realização de ações de engajamento cívico. 
De modo geral, é possível afirmar que a conversação é parte significativa da 
socialização e integração cultural, contribuindo para a formação de redes de 
interação, de confiança e laços de solidariedade – elementos que compõem a base do 
conceito de capital social. Considerando-se que o capital social conecta os 
indivíduos uns aos outros, visando estabelecer formas de cooperação entre eles, 
percebe-se a importância que a conversação cívica pode ter no desenvolvimento 
desse tipo de capital. (MATOS, 2009, p.89)

Mas, segundo a autora, não são todos os ambientes que propiciam as condições 

necessárias para o estabelecimento de conversações cívicas voltadas para o bem coletivo. Para 

Matos, é no espaço interativo das associações que esse tipo de conversação pode ser 

encontrado, pois elas proporcionam “a confiança, a reciprocidade e o conhecimento 

necessários para sustentar ações coletivas, levando aos indivíduos o ideal do bem público” (p. 

95). Alguns exemplos desses grupos organizados citados são as associações de pais e mestres, 

grupos de boliche, assembleias de bairros, entre outras. 

Segundo Matos (2009) ainda, as conversações cívicas que têm a capacidade de 

contribuir para o engajamento cívico, e consequentemente para a formação do capital social, 

podem possuir três efeitos nas esferas social e relacional: socializantes, integrativos e ligados 

à troca de perspectivas e ideias. 

Sobre os efeitos socializantes, a autora afirma que a conversação cívica ajuda na 

socialização e na renovação de vínculos de proximidade entre os indivíduos e na formação 

das identidades pessoas e coletivas. A partir do conhecimento dos parceiros de interação, é 

possível estabelecer redes de discussão e sociabilidade pelas quais o engajamento cívico e a 

participação podem ser estimulados. 

Em relação aos efeitos integrativos, Matos se refere à capacidade que a conversação 

cívica tem de promover a integração social por meio do desenvolvimento de habilidades 

comunicativas e argumentativas. Essa integração possibilita a busca de soluções para dilemas 

coletivos e institui sentimentos de cooperação, confiança e laços de solidariedade. 

Por fim, os efeitos ligados à troca de perspectivas e ideias dizem respeito à exposição 

das pessoas a diferentes pontos de vista e à transmissão e compartilhamento de informações, 

conhecimentos, valores, entre outros. Segundo a autora, a troca de ideias aumenta a 

complexidade cognitiva e amplia o conhecimento político. 



45

2.3.1 O capital social e a Internet

Com o advento e evolução da Internet e o surgimento das redes sociais digitais, surge 

a ideia de que o capital social também poderia ser analisado nas interações mediadas por 

computadores e outras tecnologias que possuem ferramentas de conexão e comunicação. 

 Eric Uslaner (2000) possui uma visão cética sobre a influência do uso da Internet no 

capital social. Para o autor, a web não cria nem destrói capital social. Primeiramente, porque a 

Internet não é suscetível à criação de tipos de comunicação que geram confiança, que é, como 

foi visto anteriormente, um dos principais elementos para a formação do capital social. 

Segundo Uslaner, a confiança é um sentimento desenvolvido entre pessoas com diferentes 

origens e pontos de vista, enquanto o maior êxito da web é unir indivíduos que já possuem 

algo em comum. O autor também acredita que grande parte das atividades realizadas na 

Internet, como fazer compras, ler notícias e fazer contatos sociais, é semelhante às da vida 

cotidiana, e não exige necessariamente um alto grau de confiança. O sentimento geralmente 

está presente em situações relacionadas à privacidade na web ou ao risco de ameaças ao 

computador. 
A internet, então, não é um reservatório de capital social. Assim como a vida 
cotidiana, há lugares onde a confiança importa, e ainda mais lugares onde não 
importa. A confiança importa mais quando as pessoas temem o desconhecido e se 
preocupam se essa nova tecnologia poderá voltar para assombrá-las. Há pouca 
evidência de que a internet irá criar novas comunidades para compensar o declínio 
no engajamento cívico nas últimas quatro décadas nos Estados Unidos. Ainda assim, 
há ainda menos evidências de que a Internet está afastando as pessoas dos 
tradicionais laços sociais ou fazendo-as menos confiáveis. (USLANER, 2000, p.64, 
tradução nossa50) 

Sobre esta relação entre Internet, engajamento cívico –  e, consequentemente, capital 

social – Uslaner (2000) acredita que o acesso à web encoraja e facilita o engajamento cívico, 

como um meio, um suporte, mas não influencia no seu desenvolvimento. A iniciativa deve 

surgir de quem a utiliza para essa finalidade. Para o autor, os internautas misantropos, 

solitários, continuarão a usar a Internet em suas casas, preferindo manter relacionamentos 

cibernéticos aos presenciais, enquanto os usuários que fazem parte redes sociais mais fortes 

encontrarão na web um meio para se envolver. No entanto, Uslaner ressalta que, para que haja 

alguma transformação concreta na realidade, é preciso sair dos limites do virtual e se 

desconectar da Internet, ficar offline.

Já Anabel Quan-Haase e Barry Wellman (2002) oferecem uma nova perspectiva. Para 

eles, a Internet pode afetar o capital social de três formas. Uma dessas maneiras seria 
50 Do original: “The Internet, then, is not a reservoir of social capital. As in everyday life, there are places where 
trust matters, and there are even more places where it doesn’t. Trust matters most when people fear the unknown 
and worry this new technology could come back to haunt them. There is little evidence that the Internet will 
create new communities to make up for the decline in civic engagement over the past four decades in the U.S. 
Still, there is even less evidence that the Internet is pushing people away from traditional social ties or making 
them less trusting”.
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transformando-o. A partir de uma pesquisa, os autores constataram que a grande maioria dos 

internautas fazia parte de algum tipo de comunidade virtual. As pessoas estariam à procura de 

outros indivíduos com os mesmos interesses, e as listas de e-mails e os “newsgroups” 

forneceriam os meios necessários para que elas se conectem a estes grupos. 

O alto índice de adesão às comunidades online, sejam elas relacionadas a associações 

de comércio, grupos com interesses em comum ou fã-clubes de esporte ou televisão, seriam 

evidências de que a Internet se tornou um meio alternativo para que as pessoas participassem 

de grupos, provendo uma nova esfera de comunicação e possibilitando a formação de novas 

relações sociais. Com isso, as comunidades passaram a ter como base as redes sociais digitais, 

e não mais os grupos geograficamente ligados, como é a forma tradicional. Isso acarretaria a 

transformação do capital social. 

A segunda forma pela qual a Internet afetaria o capital social seria diminuindo-o. 

Segundo os autores, quando as pessoas estão online, a web pode, eventualmente, afastá-los do 

contato com o que está ao seu redor física e socialmente, e aliená-los do engajamento cívico. 

À medida que aumenta o número de atividades realizadas pelos indivíduos na Internet e o 

tempo gasto nessas atividades, é possível que a interação face a face com familiares e amigos 

seja reduzida.

Esta concepção é a mesma de Putnam (2002). O autor acredita que o declínio do senso 

de comunidade e a queda da participação cívica – e, consequentemente, dos níveis de capital 

social – nos Estados Unidos estão ligados, dentre muitos outros fatores, à disseminação da TV 

e ao crescimento das relações mediadas por dispositivos tecnológicos. Para ele, a Internet está 

diminuindo os contatos interpessoais e dando origem a indivíduos tecnologicamente mais 

avançados, porém socialmente mais isolados. Segundo Putnam, a “internet é assim percebida 

com um espaço de simulação da maior parte das formas clássicas de conectividade social e de 

engajamento cívico, não sendo capaz de criar os mesmos benefícios produzidos pelo capital 

social nas relações face a face” (PUTNAM apud MATOS, 2009, p. 135).

Voltando a Quan-Haase e Wellman (2002), um terceiro modo de a Internet afetar o 

capital social é complementando-o. Segundo os autores, evidências apontam que a web é um 

meio importante de comunicação entre as pessoas, mas não o principal, e que o e-mail, os 

chats e outras formas de interação online suplementam o contato social face a face e por meio 

do telefone, pois ajudam a organizar reuniões e eventos. Eles também afirmam que, apesar de 

não haver ligação direta entre o uso da Internet e a participação ativa, a web suporta as 

atividades de organizações e indivíduos que desejam ter informações nacionais e internas. 

A autora Raquel Recuero (2009), partindo da teoria de Quan-Haase e Wellman de que 

a Internet e a comunicação mediada por computador ajudam, sim, a construir capital social, 
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afirma ainda que este pode assumir diversas formas no ciberespaço, de acordo com os 

diferentes tipos de interação nos diferentes sistemas. Na seção de comentários de um blog, por 

exemplo, onde, segundo a autora, há interações descentralizadas e mais ricas, são formados 

laços sociais mais fortes e, consequentemente, há maior variedade de capital social 

acumulado. Isso porque "quanto mais a parte coletiva do capital social estiver fortalecida, 

maior a apropriação individual deste capital. Essa apropriação influencia diretamente o capital 

social encontrado nessas redes" (p. 54). 

Para a autora, o capital social é um elemento fundamental no entendimento dos 

padrões de conexão entre os atores sociais na Internet. Os diferentes tipos de capital social 

seriam motivadores para as conexões e auxiliariam a compreender e moldar as dinâmicas que 

surgem com a apropriação dos sites de redes sociais, como Orkut, Facebook e Twitter. Nesses 

sistemas, o capital social que emerge pode não ser tão facilmente acessível ao ator social no 

ambiente off-line. No Facebook, é possível ter até 700 “amigos”, quantidade de conexões que 

um indivíduo dificilmente possui na vida online. Segundo Recuero, esse grande número de 

ligações seria ainda o responsável pelo estabelecimento de determinados valores que podem 

influenciar o ator social. Alguns desses valores seriam a visibilidade, a reputação, a 

popularidade e a autoridade, por exemplo. Para o propósito deste trabalho, no entanto, não 

será relevante o estudo aprofundado sobre esses valores. 

2.4  O Twitter e a inteligência coletiva 

Chegamos, então, à pergunta: como as práticas estabelecidas nos sites de redes sociais, 

mais especificamente no Twitter, podem atuar no desenvolvimento dessa inteligência 

coletiva? 

Fazendo uma análise sobre a questão, Santaella e Lemos (2010) descrevem o Twitter 

como "uma mídia social que, unindo a mobilidade do acesso à temporalidade always on das 

RSIs51 3.0, possibilita o entrelaçamento de fluxos informacionais e o design colaborativo de 

ideias em tempo real, modificando e acelerando os processos globais da mente coletiva" 

(p.66).

Segundo as autoras, a inteligência coletiva no Twitter é construída a partir do modo 

como os usuários participam do site desde o momento em que se cadastram. Após a sua 

inserção oficial nas redes sociais que se expressam no site, o usuário pode escolher a que tipo 

de conteúdo ele quer ter acesso, o chamado inflow. Ao seguir alguém no Twitter, é feita uma 

seleção do tipo de informação que fará parte do fluxo informacional do usuário de acordo 

com seus interesses e preferências individuais. Em suma, o usuário faz um design 

51 Redes Sociais na Internet. 
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personalizado de seu inflow. 

Da mesma forma, selecionar o conteúdo que será veiculado por cada indivíduo, o 

outflow, é fazer um design das ideias e pensamentos que serão transmitidos à rede social do 

usuário. De acordo com as autoras, o fluxo de informações enviadas pelas pessoas no Twitter 

pode conter quatro tipos de elementos: conteúdos originais, referências e recomendações de 

links, retuítes e as conversações em tempo real. Essas interações que o usuário detém com 

seus seguidores e “seguidos”  são integradas ao seu outflow, fazendo com que o design de 

ideias seja construído através de contribuições não somente individuais, mas também 

coletivas. 

Um exemplo dessas construções coletivas seriam os fluxos indexados por hashtags. 

Segundo as autoras, quando os tuítes isolados, ou seja, as microcolaborações individuais, são 

reunidos por esse recurso, pode-se perceber mais claramente a formação de um “arcabouço 

teórico”  (p.81) elaborado em conjunto e o consequente surgimento de uma inteligência 

coletiva baseada na utilização do conhecimento disponível na rede social do usuário.  

A indexação através de hashtags pode ser vista em diversas situações no Twitter, e um 

dos usos mais comuns na atualidade é na veiculação de informações e no engajamento dos 

usuários para uma ação coletiva, como no objeto de estudo deste trabalho. 
A utilização do Twitter para engajamento e participação em colaboração intelectual 
on-line é um exemplo que mostra como o encadeamento de respostas e 
entrelaçamento de ideias em fluxos coletivos pode ser um processo complexo, que 
envolve dinâmicas de interação em tempo real. Essa é uma mídia que pode ser usada 
simultaneamente para engajar os membros de uma comunidade ao redor de uma 
ideia, aferir o entendimento coletivo do grupo sobre determinado conceito, e 
também para detectar lideranças e tendências. Tudo isso em tempo real. 
(SANTAELLA E LEMOS, 2010, p.82)

É esse engajamento que iremos perceber a partir da análise do movimento Riot Clean 

Up no próximo capítulo.

2.5 Considerações do Capítulo

Este capítulo apresentou quem são as multidões inteligentes e como elas utilizam a 

tecnologias para se organizarem e agirem. Mais importante do que os canais usados para isso, 

são as propriedades sociais envolvidas por trás desse processo, a exemplo da inteligência 

coletiva e o capital social, pois são elas que facilitam as ações coletivas. Essas propriedades 

são transformadas quando inseridas no ambiente virtual proporcionado pela Internet e pelas 

redes sociais digitais, tornando-se, em muitos casos, mais fortes e perceptíveis. 

O próximo capítulo tem por finalidade mostrar um exemplo de ação coletiva 

organizada nas redes sociais da Internet e demonstrar, a partir da análise de como essa ação 
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foi articulada e realizada, como a inteligência das multidões e o capital social tiveram 

importância fundamental. 
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Capítulo 3 – A campanha Riot Clean Up

Dentre as smart mobs mais notáveis, cuja organização se fez por meio das redes 

sociais digitais, mais precisamente do Twitter, uma das mais recentes e conhecidas foi a 

campanha Riot Clean Up. Sua idealização ocorreu em consequência dos momentos de caos e 

destruição protagonizados pela população inglesa, durante os chamados distúrbios de 

Londres, ocorridos no ano de 2011. A seguir, veremos como esse movimento se originou e de 

que forma ele foi articulado. 

Para isso, iremos utilizar a metodologia da pesquisa documental, que se constitui no 

estudo feito a partir de livros, revistas, documentos legais, arquivos em mídias eletrônicas, 

entre outros (APPOLINÁRIO, 2009). Nesse caso, foram utilizados como referências para a 

contextualização histórica de nosso objeto os portais jornalísticos de três importantes redes de 

notícias britânicas: BBC52, The Daily Telegraph (ou simplesmente The Telegraph)53, e The 

Guardian54. O monitoramento desses sites foi feito no período de 8 a 12 de agosto de 2011. 

O outro método adotado será o estudo de caso, que pode ser entendido como: 

“[...] uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 
definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou 
uma unidade social. Visa conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando 
a sua unidade e identidade própria. É uma investigação que se assume como 
particularística, debruçando-se sobre uma situação específica, procurando descobrir 
o que há nela de mais essencial e característico.” (PONTE, 2008)

Será feita a análise da atividade da conta no Twitter @Riotcleanup, entre os dias 9 e 12 

de agosto, com a finalidade de saber de que forma os conceitos e discussões explorados nesta 

monografia se manifestam no objeto de estudo. Mas, antes disso, é necessário fazer um breve 

histórico do que foram os distúrbios de Londres. 

3.1 Os Distúrbios de Londres

Os chamados Distúrbios de Londres tiveram início após a morte do pai de família 

Mark Duggan por policiais britânicos, no dia 4 de agosto de 2011, enquanto dirigia um táxi no 

distrito de Tottenham, ao norte da capital inglesa. Mark foi assassinado a tiros durante uma 

tentativa de prisão por oficiais que trabalhavam para a Operação Tridente, uma ação policial 

52 Sigla de British Broadcasting Corporation, emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido fundada em 
1922. 
53 Jornal britânico fundado em 1855.
54 Jornal britânico fundado em 1821.
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que investigava crimes à mão armada na comunidade negra55. Até hoje não se sabe ao certo o 

que teria motivado a abordagem da polícia. Na ocasião, a imprensa inglesa reportou que uma 

bala encontrada no carro em que estava Mark sugeria que o jovem portava arma e que teria 

ocorrido uma troca de tiros. No entanto, alguns dias depois, a polícia admitiu que havia 

fornecido informações erradas propositalmente pra confundir a mídia56.

No dia 6 de agosto, familiares, amigos e outros membros da comunidade da qual Mark 

fazia parte realizaram uma marcha em protesto à morte do jovem. A manifestação, que teve 

início por volta das 17h, reuniu cerca de 200 pessoas em uma caminhada até a estação policial 

de Tottenham para exigir das autoridades respostas sobre o acontecido. No entanto, a marcha, 

que deveria ser pacífica, foi seguida por conflitos que deram início à série de eventos que 

ficou conhecida como Distúrbios de Londres. 

Os atos de violência começaram por volta das 20h do dia do protesto, quando garrafas 

foram jogadas contra dois carros de patrulha vazios que estavam próximos à estação policial 

do distrito. Ambos os veículos foram incendiados e um deles foi empurrado e deixado no 

meio da rua.  Após as 22h, um ônibus de dois andares também havia sido queimado e bombas 

de petróleo, pedras, fogos de artifício e mísseis haviam sido arremessados contra outros carros 

policiais e prédios da região e contra a polícia em si. Durante a noite, lojas, supermercados e 

casas da área foram atingidas pelos ataques. Alguns estabelecimentos foram incendiados e 

outros tiveram janelas destruídas e fachadas depredadas, fazendo com que saqueadores 

aproveitassem a oportunidade para roubar mercadorias.

De acordo com a Brigada de Incêndio de Londres, durante a primeira noite de 

distúrbios, houve 49 chamadas em casos de incêndios primários e foram recebidas mais de 

250 ligações de emergência vindas da população. Segundo o Serviço Ambulatorial da Escócia 

e da Inglaterra, 10 pessoas estavam sendo tratadas devido a ferimentos e 9 estavam 

hospitalizadas57.

A polícia britânica anunciou que 26 oficiais ficaram feridos e 55 prisões haviam sido 

feitas. Para investigar os tumultos no distrito de Tottenham, foi lançada, então, a Operação 

Withern, formada por detetives especializados em homicídios e crimes de natureza grave. 

55 Dado obtido em: http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/06/police-cars-attacked-tottenham-mark-duggan, 
acessado em 09/05/2012. 
56 Dado obtido em: http://www.theaustralian.com.au/news/world/mark-duggan-did-not-fire-his-weapon-at-
police/story-e6frg6so-1226111938756, acessado em 09/05/2012. 
57 Dado obtido em: http://www.london-fire.gov.uk/news/LatestNewsReleases_PR1564.asp, acessado em 
09/05/2012. 
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No dia 7 de agosto, os ataques começaram a se espalhar por outras áreas de Londres. 

A partir das 18h, foram registrados atos de vandalismo emergindo na St. Andrews Road, 

região do distrito de Enfield, ao norte da cidade. Grupos de adolescentes foram vistos 

reunidos no local, o que sugeriu ter ocorrido uma organização prévia dos envolvidos. Alguns 

moradores da região afirmaram ter visto mensagens no site Facebook anunciando os ataques 

que aconteceriam na data.

Os jovens quebraram muros a fim de coletar pedras para atirar nos policiais de guarda 

na área, além de cometer outras demonstrações de violência, como novos saques a lojas e 

destruições de carros da polícia. Pouco depois de 20h30, uma multidão de aproximadamente 

100 pessoas invadiu uma joalheria. A todo momento, jovens encapuzados chegavam por meio 

de ônibus, metrô e trem para participar dos ataques. De acordo com os policiais enviados para 

fazer a segurança na região, os tumultos em Enfield foram reminiscentes dos registrados em 

Tottenham, porém em menores escalas. 

Também na segunda noite de ataques, os atos de vandalismo chegaram a Wood Green 

e Brixton, ao norte e sul de Londres, respectivamente. Em ambos os distritos, lojas de roupas, 

jóias e eletrodomésticos foram saqueadas por gangues, que utilizaram carrinhos de 

supermercado, malas e outros meios para transportar as mercadorias roubadas. Na região de 

Brixton, seis carros de bombeiros tiveram de ser acionados para combater um incêndio em 

uma filial da marca de calçados Foot Locker, enquanto em Woodgreen, proprietários de 

pequenos estabelecimentos locais formaram unidades de proteção ao redor de seus comércios. 

Outros distúrbios também foram registrados em outras áreas da capital inglesa durante 

o dia 7. Ao norte de Londres, janelas de carros foram quebradas e grupos de jovens causaram 

tumultos em Islington. Na região nordeste, centros comerciais foram saqueados em Dalston e 

em Leyton. Na zona sul da cidade, gangues brigaram dentro de um hospital em Denmark Hill, 

e mais lojas foram destruídas, saqueadas e incendiadas nos distritos de Streatham e 

Woolwich. Os tumultos chegaram até mesmo a Oxford Circus, região central e coração de 

Londres, onde cerca de 50 jovens se reuniram para depredar os comércios locais. 

Na manhã do dia 8 de agosto, todos os bairros londrinos estavam em estado de alerta. 

Assim como nos outros dias, os ataques começaram ao anoitecer. No bairro de Hackney, 

localizado ao leste de Londres, comerciantes resolveram fechar suas lojas mais cedo após 

ouvirem rumores de que os tumultos chegariam à área naquela noite. Os conflitos na região 

começaram por volta das 18h, após policiais britânicos efetuarem revistas em pessoas que 

passavam pelas ruas. Houve embates entre a polícia e um grupo de jovens, que trocaram 
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ofensas e agressões físicas. Os vândalos também atacaram prédios, provocaram incêndios e, 

mais uma vez, roubaram mercadorias das lojas locais. Cerca de 300 pessoas mascaradas se 

reuniram  em  Pembury  State,  área  residencial  do  bairro,  e  atearam  fogo  em  carros, 

arremessaram bombas de petróleo e formaram uma barreira utilizando pedras, pedaços de 

madeira e até motocicletas para impedir o acesso à região.

Situações semelhantes ocorreram em aproximadamente outras 50 áreas em Londres e 

imediações. Regiões como Lewisham, Chelsea, Notting Hill, Peckham, Surrey Quays, 

Camden, Bromley, Birmingham, Charlton, entre outras, também tiveram estabelecimentos 

depredados e saqueados, conflitos entre os vândalos e policias nas ruas, carros destruídos, 

prisões realizadas a céu aberto, atos de violência, incêndios e outras ocorrências.   

Em Croydon, ao sul de Londres, a polícia fechou a maior parte das lojas antes do 

anoitecer a fim de diminuir os efeitos dos tumultos. No entanto, a área apresentou altos 

índices de criminalidade durante a noite, com incêndios tão severos que a grande quantidade 

de fumaça deixou moradores com dificuldades de ver e respirar. Um deles atingiu uma loja de 

móveis com mais de 100 anos de existência. Na região, também foi registrada uma das 

primeiras mortes causada em razão dos ataques, a de um homem de 26 anos que havia sido 

baleado.

No distrito de Ealing, localizado na zona leste da capital inglesa, carros foram 

vandalizados, supermercados foram saqueados e incendiados com bombas de petróleo e 

residências foram assaltadas. Um homem de 68 anos, Richard Mannington Bowes, foi atacado 

enquanto tentava apagar um incêndio causado pelas gangues e acabou morrendo devido à 

gravidade dos ferimentos. Richard também foi assaltado, tendo carteira e celular roubados por 

jovens infratores. Foi a quinta morte registrada em decorrência dos distúrbios.

Também no dia 8 de agosto, o distrito de Clapham Junction, uma das áreas mais 

agitadas de Londres situada ao sul da cidade, foi depredado durante a noite por cerca de mil 

jovens, a maioria usando capuzes e máscaras. Os vândalos correram pelas ruas invadindo e 

destruindo lojas e roubando mercadorias como joias, aparelhos eletrônicos, roupas, sapatos, e 

outras. Os saqueadores utilizaram malas e carros para ajudar a transportar os produtos 

roubados. Os tumultos duraram mais de duas horas e deixaram o distrito bastante degradado, 

com muros pichados e cacos de vidro, destroços de construções e sujeira espalhados pelas 

ruas. 

A partir do dia 9 de agosto, os tumultos começaram a se dispersar em algumas áreas 

de Londres e do resto do Reino Unido, devido, principalmente, à forte ação de polícia, que 
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deslocou cerca de 1.600 policiais para fazer a segurança das imediações.  Ainda assim, houve 

registros de ocorrências em muitas regiões, principalmente fora da capital inglesa. 

Estações policiais foram atacadas e bombardeadas por um grupo de 40 homens em 

Nottingham, cidade ao leste da Inglaterra. Também houve problemas em outras partes da 

zona oeste do país, como em  Birmingham, onde três pessoas morreram atropeladas ao 

tentarem proteger a vizinhança. Em Manchester, 100 jovens saquearam uma loja de sapatos 

após invasores quebrarem as portas de vidro na entrada com uma laje de pedra. 

Aproximadamente 200 jovens atiradores de mísseis se reuniram em Liverpool, noroeste de 

Londres, causando desordem. Durante a noite, cerca de 25 áreas foram afetadas pelos 

distúrbios. 

Apesar de algumas ocorrências de atos de vandalismo, o dia 10 de agosto levou ao 

encerramento dos distúrbios na Inglaterra. O policiamento reforçado foi uma das principais 

causas do fim dos tumultos. Até a data, mais de 1.100 pessoas haviam sido presas, e, destas, 

805 somente em Londres.  

Numa tentativa de amenizar os efeitos do caos gerado na cidade, muitos londrinos 

uniram-se para prestar solidariedade aos atingidos de diversas maneiras. Um delas foi através 

do movimento Riot Clean Up, o qual teve por meta a limpeza das ruas e auxílio aos 

comerciantes cujos estabelecimentos haviam sido depredados durante os distúrbios. A 

campanha foi articulada, principalmente, por meio da rede social Twitter. Ela será nosso 

objeto de estudo explorado no tópico a seguir.
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3.2 Estudo de caso: Riot Clean Up 

A smart mob Riot Clean Up teve início no dia 8 de agosto de 2011, cerca de dois dias 

após as primeiras manifestações de violência dos Distúrbios de Londres. Diante da destruição 

causada pelos ataques, a jornalista britânica Nikki Bayley postou, em sua conta no Twitter 

(@nikkibayley), uma mensagem que fazia menção aos transtornos ocorridos em junho do 

mesmo ano em Vancouver, no Canadá, quando uma série de brigas e outros atos de 

vandalismo foram registrados após uma partida de futebol realizada na cidade58. O tuíte da 

jornalista destacava que, depois do acontecido em Vancouver, os próprios moradores locais 

limparam a sujeira e desordem causada pelos envolvidos.  

Como resposta (reply) ao tuíte de Bayley na rede social, a escritora Sophie Collard 

(@sophontrack), residente da área norte da capital inglesa59, uma das regiões afetadas pelos 

distúrbios, publicou uma mensagem no Twitter sugerindo que se fizesse o mesmo em Londres 

e utilizou a hashtag #riotcleanup para nomear a campanha, mobilizar pessoas em torno da 

iniciativa e agregar todos os tuítes de usuários que quisessem aderir à ideia. 
Figura 1. Troca de tuítes entre Nikki Bayley e Sophie Collard60

Após o tuíte de Collard, publicado em 8 de agosto de 2011, foi o artista britânico Dan 

Thompson, de Worthing, região ao sudeste de Londres61, quem passou a comandar os 
58 http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13788491, acessado em 11/05/212. 
59 http://www.1stethical.com/2011/11/20/muslims-prove-to-be-britain%E2%80%99s-greatest-flag-wavers/, 
acessado em 11/05/2012. 
60 Tradução da autora: Nikki Bayley: Pensando nos recentes distúrbios em Vancouver quando todos ajudaram a 
limpaz usando o Facebook e o Twitter para mobilizar. Sophie Collard: @nikkibayley Comece alguma coisa. Use 
o Twitter para trazer pessoas sensatas às áreas afetadas na quinta-feira. Chame isso de #riotcleanup.
61 http://www.1stethical.com/2011/11/20/muslims-prove-to-be-britain%E2%80%99s-greatest-flag-wavers/, 
acessado em 11/05/2012. 
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primeiros esforços para mobilizar ações de limpeza das ruas da cidade e ajudar os 

estabelecimentos locais em seu perfil pessoal no Twitter (@artistsmakers). A hashtag 

#riotcleanup foi, então, repassada ao artista e propagada por ele pela rede social a partir da 

meia noite do dia seguinte, aproximadamente62, e utilizada por outros usuários.
Figura 2. Seguidores utilizando a hashtag #riotcleanup

Segundo Thompson, “as imagens de ontem à noite [dia 8 de agosto] de ruas e lojas 

independentes queimando foi assustadora de assistir e eu quis encontrar uma maneira de 

ajudar que fosse rápida, simples e prática”  63 64. A proposta do artista era de que todos os 

moradores de Londres se dirigissem ao local mais próximo deles afetado pelos distúrbios 

levando vassouras, luvas, pás e outros materiais para fazer a limpeza. 

Foram traçados os planos iniciais de mutirões ao redor da cidade e, pelo Twitter, 

Thompson fez a convocação dos usuários dispostos a ajudar na causa. A campanha teve início 

com apenas 10 pessoas65, mas logo ganhou a adesão de muitos internautas, alcançando a 

posição de trending topic mundial na manhã do dia 9 de agosto66. Além disso, Thompson 

trabalhou, ao mesmo tempo, na criação de um site especial, www.riotcleanup.co.uk, para 

postar informações sobre os mutirões. 

No entanto, a grande mobilização de esforços para realizar as ações de limpeza nas 

regiões atingidas pelos ataques surgiu com a criação da conta @Riotcleanup. O perfil foi 

desenvolvido ainda no dia 8 de agosto pelo músico britânico Sam Ducksworth, e ficou sendo 

administrado também por ele durante os dias em que esteve em atividade.  O músico e o 

62 Informação obtida em: http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/riot-cleanup-campaign-twitter-facebook, 
acessado em 11/05/2012. 
63 Tradução do original: "The footage last night of high streets and independent shops burning was terrifying to 
watch and I wanted to find a way to help that was quick, simple and practical". 
64 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14456857, acessado em 11/05/2011. 
65 Informação obtida em: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14456857, acessado em 11/05/2012. 
66 Informação obtida em: http://blogs.ft.com/tech-blog/2011/08/wombles-riotcleanup/#axzz1e5Ym3Gas, 
acessado em 11/05/2012. 
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artista Dan Thompson, apesar de não se conhecerem pessoalmente67, trocaram mensagens via 

Internet e decidiram montar a conta no Twitter com o objetivo para agregar as informações 

sobre locais e horários dos mutirões de limpeza que já estavam sendo organizados por alguns 

usuários da rede social, ajudar a coordenar essas ações e divulgar dados em geral sobre os 

acontecimentos. Segundo ele,
As pessoas estavam falando sobre os distúrbios na segunda-feira à noite, discutindo 
o que nós poderíamos fazer a respeito disso e eu vi no Twitter que algumas pessoas 
começaram a postar locais e horários para se encontrarem e limparem as ruas no dia 
seguinte. Rapidamente, chegou ao ponto em que sete diferentes horas e locais em 
Londres tinham reuniões planejadas e um homem chamado Dan tinha acabado de 
montar um site para ajudar a coordená-las. Nós estávamos conversando, então eu 
decidi criar uma conta no Twitter para ajudar a agregar toda a informação para me 
certificar de que todos os pontos de encontro estivessem claros. [...] isso foi um 
produto de todos, na verdade, eu estava apenas repassando tuítes. [...] foi só o caso 
de espalhar informação para que todos pudessem fazer por conta própria. 
(DUCKSWORTH, 2011, tradução nossa68 69) 

Em pouco tempo, a campanha passou a contar com a participação massiva dos 

internautas e a conta @Riotcleanup adquiriu milhares de seguidores. Como é possível ver no 

gráfico a seguir, no início do dia 9 de agosto, a conta já possuía 30.845 seguidores, e por volta 

das 15 horas da tarde, já contava com cerca de 70 mil70. No dia seguinte, a conta atingiu o 

auge de seguidores, contabilizando, no início do dia, a soma de 87.659 pessoas.   

Figura 3. Gráfico mostrando a evolução do número de seguidores do @riotcleanup

67 Informação obtida em: http://blogs.ft.com/tech-blog/2011/08/wombles-riotcleanup/#axzz1e5Ym3Gas, 
acessado em 11/05/2012. 
68 Do original: "People were talking about the riots online on Monday night, discussing what we could do about 
it and I saw on Twitter that some people starting to post locations and times to meet up and clean the streets the 
next day. It quickly got to the point where seven different times and locations across London had meet-ups were 
planned and a guy called Dan had just set up a website to help co-ordinate it. We were talking so I decided to set 
up a Twitter feed to help aggregate all the information to make sure that all the meeting points were clear. [...] it 
was the product of everybody really, I was just forwarding tweets. [...] it's really just been a case of spreading 
information so that everyone can go do it themselves"
69 Retirado de entrevista disponível no site http://www.rocksound.tv/features/article/sam-duckworth-talks-about-
riotcleanup, acessado em 11/05/2012. 
70 Informação obtida em: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14456857, acessado em 11/05/2012. 
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O símbolo escolhido para a campanha, expresso na foto do perfil da conta 

@Riotcleanup, foi a imagem de um balde e de um esfregão, fazendo uma alusão à meta de 

limpar as ruas de Londres após os distúrbios. O lema era a mensagem “Clean up OUR 

Communities”  (“Limpem NOSSAS Comunidades”, em português) e fazia um apelo ao 

sentimento de comunidade que cresceu entre os britânicos após os ataques e os atos de 

violência no País. 
Figura 4. Foto de perfil e símbolo do @riotcleanup

No primeiro dia de atividade do @Riotcleanup, a frequência de tuítes foi intensa, em 

grande parte devido à simultaneidade em que aconteciam as postagens e os ataques na cidade. 

O primeiro tuíte publicado continha a mensagem “Riot Clean Up (@Riotcleanup): We’re live. 

Locations to come very very shortly. #riotcleanup”  (“Estamos ao vivo. Locais a serem 

divulgados bem bem rápido. #riotcleanup”71), fazendo uma chamada aos seguidores e 

alertando-os sobre a futura postagem dos pontos onde seriam realizados os mutirões. 

A conta passou, então, a divulgar os locais e horários das limpezas. Alguns já haviam 

sido definidos por outros usuários também no Twitter, como as regiões de Camberwell, 

Lewisham e Clapham, logo o @Riotcleanup teve papel importante no ato de repassar esses 

dados aos seguidores e convocar voluntários. Esse repasse de informações foi feito tanto por 

meio de tuítes da própria conta, emitidos por Sam Ducksworth, como através do retuíte de 

mensagens de outros internautas. Além disso, o administrador do perfil pedia que os 

seguidores também retuitassem todo o conteúdo publicado. 

Era solicitado dos seguidores dispostos a ir aos locais dos mutirões que levassem 

utensílios para realizar a limpeza. Um dos tuítes dizia “Riot Clean Up (@riotcleanup): Please 

bring bin bags, heavy sacks for glass (garden or ikea bags etc), brooms, dustpans, rubber 

gloves/gardening gloves, tape, marker pens” (“Por favor, tragam sacos de lixo, sacos pesados 

para vidro (de jardim ou sacolas Ikea72 etc), vassouras, pás de lixo, luvas de borracha/luvas de 

jardinagem, fita adesiva, canetas”73). 

A interação com os seguidores foi frequente. Muitos internautas recorreram ao perfil 

para pedir instruções sobre como proceder para participar dos mutirões ou para saber onde 

seriam situados os movimentos de limpeza. O seguidor @quadiddly tuitou “@riotcleanup Is 
71 Tradução livre. 
72 Empresa americana que produz sacolas plásticas.  
73 Tradução livre. 
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there a meeting point for the Westbourne Grove one”  (“@Riotcleanup Há um ponto de 

encontro para a região de Westbourne Grove?”74), ao que Sam Duckworth respondeu “Still 

need a Westbourne grove location” (“Ainda preciso de um local em Westbourne Grove”75). 

Ao mesmo tempo, o @Riotcleanup prestava alguns esclarecimentos sobre o contexto 

do momento e buscava instigar o engajamento dos internautas por meio de elogios às 

iniciativas paralelas e pelo estímulo de sentimentos de comunidade e de solidariedade, como 

pode ser visto nas figuras 5, 6 e 7 a seguir.

Figura 5. Tuíte instigando o engajamento dos seguidores76

Figura 6. 

Tuíte 

estimulando sentimentos de comunidade 77

Figura 7. 

Tuíte 

estimulando solidariedade às comunidades78

O primeiro dia de atividades do @Riotcleanup teve fim com a definição e a 

divulgação dos pontos de encontro e horários para as ações de limpeza das ruas. Ao todo, 

mais de 15 mutirões, em diferentes regiões de Londres, haviam sido organizados com a ajuda 

dos seguidores. Ao final das postagens, o administrador da conta despediu-se dos seguidores 

afirmando que acordaria às sete horas da manhã do dia seguinte, ligaria para a Polícia para 

checar questões de segurança e informaria os detalhes aos internautas. 

74 Tradução livre. 
75 Tradução livre.
76 Tradução da autora: “Vamos tentar mostrar às lojas e às famílias que as pessoas se importam e limpam. Isso 
não é para fingir que não aconteceu”.
77 Tradução da autora: “Depois disso, nós devemos nos perguntar por que, mas imediatamente devemos apoiar os 
estabelecimentos locais e as comunidades”.
78 Tradução da autora: “Pessoas estão com raiva, pessoas também perderam seu sustento e as comunidades se 
sentem ameaçadas. Nós devemos mostrar amor antes de julgamento”. 
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O segundo dia de postagens da conta @Riotcleanup –  9 de agosto de 2011 –  teve 

início com a publicação de tuítes contendo, novamente, as informações sobre os pontos de 

encontro para a realização dos mutirões organizados no dia anterior. Sam Ducksworth 

também agradeceu a ajuda dos seguidores que se voluntariaram para fazer a limpeza da 

cidade, enfatizando que era preciso demonstrar solidariedade e amor às comunidades 

atingidas pelos distúrbios como uma forma de ajudar a fortalecer o movimento com base nos 

laços sociais que ligavam, de alguma maneira, os voluntários.

Figura 8. Tuíte do segundo dia de atividades estimulando solidariedade79

Uma nova hashtag passou a ser utilizada: #riotwombles. A instrução era que os 

voluntários que estivessem nas ruas fazendo a limpeza deveriam usá-la em seus tuítes para 

manter os outros seguidores atualizados sobre os mutirões. A expressão Wombles foi 

introduzida por Sam Ducksworth (ver figuras 9 e 10) como uma referência aos personagens 

fictícios homônimos da literatura e da televisão britânicas, criados em 196880. Seguindo o 

lema "Make good use of bad rubbish" (“Faça bom uso do lixo ruim”, em português), os 

Wombles ficaram conhecidos pela mensagem ambientalista transmitida através da maneira 

como coletavam e reciclavam o lixo. Bastante famosos entre os britânicos, os personagens 

serviram, durante a campanha Riot Clean Up, como uma referência cultural sólida utilizada 

para engajar a população na causa humanitária e ecológica da smart mob e também despertar 

uma memória coletiva que unisse ainda mais os voluntários em torno da ação. 

Figura 9. Tuíte fazendo menção aos personagens Wombles 81

Figura 10. Tuíte utilizando a hashtag #riotwombles82

79 Tradução da autora: “Se eles fizerem de novo, nós faremos de novo amanhã. Solidariedade para nossas 
comunidades. Mostrem a eles que não podem ganhar”. 
80 http://www.thewomblesbooks.com/, acessado em 12/05/2012. 
81 Tradução da autora: “Lembre-se: você é um womble”. 
82 Tradução da autora: “#riotwombles na marcha em direção ao final da trilha. Acabamos de passar pela igreja St. 
Barnabus”. 
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Também no dia 9, à medida que as limpezas começaram a ser realizadas pela cidade, o 

Twitter do Rio Clean Up postou as primeiras fotos dos voluntários em ação. Grande parte das 

imagens era publicada pelos seguidores da conta em seus perfis pessoais acompanhadas das 

hashtags #riotcleanup ou #riotwombles, e depois retuitadas pelo @Riotcleanup. As fotos eram 

retiradas durante os mutirões e postadas simultaneamente, via smartphone.

Figura 11. Tuíte com link de foto do mutirão em Clapham e a respectiva imagem83

                    
Figura 12. Retuíte de um seguidor com link para foto de mutirão e a respectiva imagem84

Sam Ducksworth tuitava diretamente da limpeza realizada na região de Clapham 

83 Tradução da autora: “Nada mau para uma sociedade desengajada. A comunidade de Clapham está em pleno 
andamento”. 
84 Tradução da autora: “@lawcol888 http://yfrog.com/kj5oewj Muito bem pessoal aqui e em outros trabalhos do 
@RiotCleanUp”. 



62

Junction, no sudeste de Londres. O mutirão reuniu cerca de 400 voluntários85 que, assim como 

havia sido instruído nos tuítes do @Riotcleanup, compareceram munidos de vassouras, sacos 

de lixo e outros materiais de limpeza. A campanha em Clapham foi uma das mais importantes 

e notáveis da smartmob, sendo bastante noticiada pela mídia britânica. 

Para continuar a atualização dos locais onde estavam sendo feitas as ações, o músico 

utilizava seu iPhone, chegando, inclusive a pedir, através do Twitter, um equipamento 

emprestado para carregar seu aparelho celular, como é possível perceber na mensagem “Riot 

Clean Up (@Riotcleanup): Anyone got na iPhone charger I’m in clapham I can borrow for 

half an hour? Running very low.”  (Alguém possui um carregador de iPhone que eu possa 

pegar emprestado por meia hora, estou em Clapham. Bateria acabando86”. A atitude de 

Ducksworth é uma prova de como ação era coordenada, com a ajuda das tecnologias móveis, 

de qualquer lugar, a qualquer momento, o que facilitava a comunicação em tempo real entre 

os voluntários.

As interações com os seguidores também continuaram. Muitos internautas começaram 

a questionar as motivações da campanha e se o movimento possuía alguma filiação a 

organizações políticas. Ducksworth, então, os esclarecia de que o projeto não era ligado a 

nenhuma instituição, e sim liderado pelas comunidades, sem qualquer tipo de critérios de 

participação. É possível ver isso nas fotos 13,14 e 15. 

Figura 13. Tuíte esclarecendo a origem da campanha87

Figura 14. Tuíte em resposta ao seguidor que pergunta sobre o comando da conta88

85 Informação obtida em: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14462058, acessado em 12/05/2012. 
86 Tradução livre. 
87 Tradução da autora: “Isso não tem partido político, é de todas as idades, todas as raças, ação da comunidade”. 
88 Tradução da autora: “Nós somos uma comunidade RT @Chaleboy: @Riotcleanup Vocês são uma 
organização? Ou uma pessoa só? De qualquer forma, estão fazendo um ótimo trabalho”. 



63

Figura 15. Tuíte reiterando que o movimento é liderado pela comunidade89

Ao final do segundo dia de atividades, o @Riotcleanup tuita mensagens agradecendo a 

participação e os esforços de todos que ajudaram na limpeza das ruas durante o dia e começa 

a organização dos mutirões da manhã seguinte. “Riot Clean Up (@Riotcleanup): Let me know 

where you all plan to be tomorrow at 10am. Across the Uk. If you don't mind co-ordinating 

efforts?”  (Deixem-me saber onde vocês todos planejam estar amanhã às 10h. Em todo o 

Reino Unido. Se vocês não se importarem em coordenar esforços.”90) tuíta Ducksworth. 

O movimento fez tanto sucesso que passou a se disseminar pelas diferentes regiões da 

Inglaterra e surgem contas e hashtags no Twitter específicas para coordenar os mutirões em 

cada área. São criados o @RiotCleanUpManc e a hashtag #manchestercleanup, para organizar 

os mutirões em Machester; @RiotCleanUpWolv e #wolverhamptoncleanup para coordenar os 

esforços em Wolverhampton; e a hashtag #Salfordriotcleanup para as ações na região de 

Salford. Os novos perfis e o @Riotcleanup, apesar de serem administrados separadamente, 

agiam em conjunto, fazendo menções ao outro, retuitando suas respectivas mensagens e 

repassando informações. Além disso, Ducksworth também retuitava mensagens dos 

seguidores contendo dados sobre os mutirões nessas áreas, como mostram as figuras 16-19.

Figura 16. Tuítes pedindo que os internautas seguissem os twitters específicos de suas regiões 91 92

Figura 17. Tuíte utilizando a hashtag #manchestercleanup93

89 Tradução da autora: “Nós somos uma ótima comunidade. Por favor, não nos rotule como outra coisa. Humanos 
sendo bons uns com os outros não precisa de reviravolta”.  
90 Tradução livre. 
91 Tradução da autora: “Pessoal de Wolves, por favor sigam @RiotCleanUpWolv”.
92 Tradução da autora: “Pessoal de Manchester, por favor sigam @RiotCleanUpManc” 
93 Tradução da autora: “Por favor, RT #manchestercleanup irá começar às 9h nos jardins do Picadilly amanhã”.
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 Figura 18. Tuíte de interação entre o @riotcleaup e o @riotcleanupwolv94

Figura 19. Tuíte utilizando as hashtags #Salfordcleanup e #Manchestercleanup95

Na manhã do dia 10 de agosto, assim como nos outros dias, as primeiras postagens do 

@riotcleanup atualizam os locais e horários dos mutirões organizados no dia anterior e 

perguntam aos seguidores se há mais alguma ação de limpeza programada para a data. “Riot 

Clean Up (@Riotcleanup): Anyone plannig clean ups in Birmingham/ West brom today?” 

(“Alguém planejando limpezas em Birmingham/ West brom hoje?” 96), tuíta Ducksworth aos 

seguidores. O músico também lança uma pergunta sobre planos em Nottingham, à qual o 

seguidor @jrg1990 responde: “@Riotcleanup: Nottingham is ok. @Nottspolice have just 

posted that city council teams have cleaned through the night to sort it out. =)” (“Nottingham 

está bem. @Nottspolice acabou de postar que as equipes do conselho da cidade fizeram a 

limpeza durante a noite”97). 

A conta no Twitter continuou a repassar informações sobre a segurança nas ruas de 

Londres e sobre o que as autoridades estão fazendo para ajudar os afetados pelos distúrbios. 

Ao longo do dia, enquanto novos mutirões são realizados em várias regiões da capital inglesa, 

mensagens dos perfis de “Clean Ups”  específicos de algumas áreas foram retuitadas 

frequentemente. Assim como no dia anterior, as publicações continham fotos dos voluntários 

trabalhando, elogios ao esforço conjunto e instruções aos que estavam nas ruas participando 

das limpezas. Alguns tuítes também mostram que, fora do Twitter, Ducksworth entrou em 

contato com equipes policiais de cada região para obter mais informações sobre a situação 

oficial dos distúrbios em toda a Inglaterra. 

Mas o grande destaque das atividades do @Riocleanup no dia 10 de agosto foi o início 

de pedidos de doação de mantimentos aos prejudicados nos ataques. Os tuítes divulgaram 

listas dos itens requisitados em cada região e pediam voluntários para ajudar na coleta de 

donativos. Muitos seguidores, então, responderam às mensagens sugerindo locais e horários 

para recolher as doações, como mostram as figuras 20-23. A atitude mostra, mais uma vez, o 

engajamento dos londrinos na ajuda aos necessitados e a participação ativa na ação coletiva 

que foi o Riot Clean Up.

94 Tradução da autora: “@riotcleanupWolv qual é o plano para amanhã? Lugar/hora? Obrigado”
95 Tradução da autora: “Se você é de Salford, grande limpeza amanhã no precinto de Salford às 9h 
#Salfordcleanup”. 
96 Tradução livre.
97 Tradução livre. 
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Figura 20. Tuítes com pedidos de doações para o abrigo de Tottenham 98 99

Figura 21. Tuítes pedindo a colaboração dos seguidores para coordenar as coletas de donativos 100 101

Figura 22. Retuíte de seguidor passando informações sobre coletas de donativos em Portobello102

98 Tradução da autora: “Também estão procurando roupas íntimas novas, toalhas, cobertores, comida de bebê. 
Hoxton Square nº1 às 6h ou no endereço tuitado previamente”. 
99 Tradução da autora: “O abrigo de Tottenham está precisando de fraldas descartáveis. Phillip Lane, nº 15 4JA. 
Aberto diariamente de 9h às 20h. Alguém pode ajudar?”. 
100 Tradução da autora: Alguém pode esperar em algum lugar às 6h, e coordenar a coleta e levar ao abrigo de 
Tottenham?”.
101 Tradução da autora: “Alguém pode organizar a coleta no sul de Londres?”. 
102 Tradução da autora: “Irei me encontrar no The Ritzy em Brixton às 7h30 para pegar as doações para 
Tottenham @Riocleanup Por favor RT”.  
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Figura 23. Retuíte de seguidor se oferecendo para coordenar as coletas em Tottenham 103

A partir do dia 11 de agosto, a coordenação de mutirões diminui e se intensificam os 

pedidos por doações e voluntários para ajudar na coleta. A frequência de postagens também 

começa a diminuir, em parte devido à redução de ocorrências relativas aos distúrbios. Os 

primeiros tuítes se restringem à atualização dos lugares e horários das coletivas de donativos. 

Ducksworth tuíta que está se dirigindo à região de Hoxton para acompanhar as doações no 

local. Já na área, o músico posta fotos da ação, conforme as figuras 24, 25 e 26.

Figura 24. Ducksworth tuíta que está se dirigindo à região de Hoxton

Figura 25. Tuíte com link para foto da coleta em Hoxton

Figura 26. Foto correspondente ao link da Figura 25 

A conta continua funcionando na mobilização de voluntários e convocando a 

participação na organização das doações, enquanto o músico Sam Ducksworth começa a 

trabalhar em uma lista dos donativos em excesso de algumas localidades para que pudessem 

ser repassados a outras ainda carentes, como mostrou o tuite “Riot Clean Up (@Riotcleanup): 

103 Tradução da autora: “Então, assim como a coleta de amanhã às 9h em Portobello, vai haver uma coleta às 6h 
da noite do lado de fora da biblioteca de Paddington, Porchester”. 
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Thinking of setting up an overspill donations list. If you know centres/charities that need 

things and you are all ok with it let me know :)” (Pensando em montar uma lista de doações 

que transbordaram. Se vocês sabem de centros e caridades que precisam de doações e 

estiverem de acordo, deixe-me saber104).

Ainda no dia 11 de agosto, surgem postagens pedindo que os seguidores auxiliassem o 

britânico Aaron Biber, cuja barbearia, a qual funcionava há 41 anos na região de Tottenham, 

havia sido depredada durante os distúrbios105. A campanha se estendeu por todo o Twitter, e a 

conta @riotcleanup fez a divulgação do caso, tentando entrar em contato com o cantor 

americano Justin Bieber, para que este ajudasse o seu “quase homônimo”. A proposta contou 

com o apoio de muitos seguidores e Ducksworth tentou mobilizá-los a tornar o nome de 

Aaron Biber em um trending topic, tal como é percebido nas figuras 27-29.

Figura 27. @riotcleanup divulga o caso de Aaron Biber106

Figura 28. @Riotcleanup pede a participação dos seguidores para tornar Aaron Biber um trending topic107

Figura 29. Retuíte de seguidor que interage com @Riotcleanup apoiando a campanha por Biber108

104 Tradução livre. 
105 Informação obtida em: http://www.nbcnews.com/technology/technolog/strangers-unite-online-save-
barbershop-ransacked-riots-121590, acessado em 13/05/2012. 
106 Tradução da autora: “Tentando descobrir um contato de Justin Bieber. O que homônimo dele Aaron Biber 
precisa de ajuda”. 
107 Tradução da autora: “Vamos tornar Aaron Biber um trending, não é?”.
108 Tradução da autora: “@Riotcleanup: faça uso dos milhões de ‘belibers’ #justinmeetaaron. O Justin pode 
ajudar o Aaron?”. 
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A conta termina o dia fazendo as atualizações sobre os poucos mutirões de limpeza 

realizados na data e as coletas de donativos em várias áreas da cidade. 

No dia 12 de agosto, com o fim dos distúrbios e a restauração da ordem em Londres e 

outras regiões da Inglaterra que sofreram com os atos de violência, a conta @Riotcleanup vai, 

aos poucos, se distanciando de seu propósito inicial. A data marca, informalmente, o fim das 

atividades de organização de ações de limpeza após os ataques e da campanha de arrecadação 

de donativos para os prejudicados. Alguns pontos de coleta de doações ainda são divulgados 

no tuítes, mas em uma frequência bem menor que nos dias anteriores. Já os mutirões são 

encerrados quase que completamente, com exceção de uma limpeza na região de Clapham 

Junction. Ao final das postagens da data, Sam Ducksworth tuita duas mensagens de 

agradecimento (vide figuras 30 e 31) que podem ser consideradas o fim da mobilização.  

Figura 30. Um dos tuítes que marcam o fim das mobilizações do @Riotcleanup109

Figura 31. Tuíte de agradecimento do @Riotcleanup110

Apesar de a conta ter permanecido em atividade ainda por alguns dias após estes 

tuítes, o fim dos distúrbios fez também cessar a necessidade de ações de limpeza e de ajuda 

aos prejudicados. Com isso, o Riot Clean Up chegou ao fim, tendo prestado grande apoio aos 

cidadãos britânicos.   

109 Tradução da autora: “Nós estamos conectados por códigos postais, apoiando uns aos outros, independente de 
nossas belas individualidades. Obrigado por serem um exemplo de comunidade.”
110 Tradução da autora: Londres, Manchester, Wolverhampton, Birmingham, Nottingham e a comunidade em 
geral. Obrigado por seus esforços e suas atitudes inspiradoras”. 
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Conclusões
Este trabalho se propôs a fazer um estudo sobre a relação entre as propriedades do 

capital social e da inteligência coletiva, associadas à utilização da tecnologia e da Internet, 

como fatores de extrema relevância para a articulação das smart mobs nos ambientes virtuais 

das redes sociais. Depois de expostos os argumentos, chega a hora de fazer uma reflexão 

sobre o que foi visto nos capítulos anteriores. 

De fato, como afirmamos no início do trabalho, estamos vivendo em uma Era da 

Conexão, onde, por meio das tecnologias de comunicação e informação, ferramentas 

utilizadas pela sociedade de forma quase simbiótica, estamos intensamente conectados. As 

inúmeras possibilidades de interação existentes nesse contexto permitem que os indivíduos 

estejam em permanente contato uns com os outros, formando uma verdadeira rede social que 

vem a se manifestar, de forma densa e ativa, no mundo digital. 

Utilizando como pano de fundo os acontecimentos dos distúrbios de Londres, 

ocorridos em agosto de 2011, e o surgimento da campanha Riot Clean Up, pudemos analisar 

as dinâmicas sociais envolvidas na articulação de uma smart mob voltada para a ajuda 

humanitária e constatar o poder que o capital social de James Coleman (1988) e Robert 

Putnam (1993) e a inteligência coletiva de Pierre Lévy (2000), ou o cérebro global de Francis 

Heylighen (2005), têm na efetivação desse tipo de ação. 

É importante frisar que, nos dias em que ocorreram os distúrbios, as redes sociais e as 

tecnologias de comunicação móveis foram duramente criticadas por alguns britânicos, devido 

a sua utilização também por desordeiros para organizar os ataques, saques e outros atos de 

violência registrados no período. Apesar disso, o uso dessas ferramentas para causas 

comunitárias cujo propósito é o bem estar social mostra que a tecnologia e a web devem ser 

vistas, em primeiro lugar, como um vasto campo de possibilidades para fins positivos, e não 

como vilãs. 

Um ponto interessante dessa smartmob que merece ser apontado é que, ao contrário de 

grande parte das campanhas e mobilizações realizadas pelo Twitter, o movimento Riot Clean 

Up não se restringiu ao mundo virtual, vindo a se concretizar no mundo offline. Nos últimos 

anos, o Twitter tem sido palco de muitas ações que seguem o modelo chamado “tuitaço”, 

mobilização que, geralmente, se faz a partir da propagação de uma hashtag de protesto entre 

os usuários da rede social. No Brasil, alguns exemplos mais conhecidos foram as campanhas 

#ForaSarney, ocorrida em 2009 exigindo a saída do político José Sarney do Congresso 

Nacional111, e a recente #VetaTudoDilma, que, em 2011, protestou contra o novo código 

111 Informação obtida em: http://noticias.uol.com.br/politica/2009/06/26/ult5773u1501.jhtm, acessado em 
13/05/2012. 

http://noticias.uol.com.br/politica/2009/06/26/ult5773u1501.jhtm
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florestal112. 

Muitos destes movimentos, entretanto, funcionam como uma forma de chamar atenção 

para a causa do protesto, mas muitas vezes não são acompanhados de nenhuma ação concreta 

fora do mundo virtual, perdendo, assim, parte de sua legitimidade como smart mob. Como 

pudemos ver neste trabalho, não foi esse o caso do Riot Clean Up, o que torna a mobilização 

mais válida do ponto de vista social. Nesse sentido, ela se assemelha aos protestos realizados 

na já citada Primavera Árabe, onde o Twitter também serviu como ferramenta para que a 

sociedade organizasse ações visíveis, que repercutiram no contexto político do Egito.  

Tantas manifestações utilizando o Twitter para mobilização e propagação levam a 

refletir sobre o futuro do microblog como este tipo de canal. As redes sociais em geral devem 

se consolidar como espaço para a organização de smart mobs, mas devido à curta vida útil que 

estes sites possuem, sendo constantemente substituídos por outros, é possível que o Twitter 

venha a perder um pouco de seu potencial, principalmente tendo em vista que o microblog 

está perdendo cada vez mais usuários, pelo menos no Brasil113. A tendência é que as 

mobilizações online sejam adaptadas a outros ambientes virtuais, provavelmente outras redes 

sociais que virão a surgir nos próximos anos, sem perder, no entanto, a participação da 

sociedade e, logo, sua força. 

Sugere-se como trabalho futuro uma análise da mesma conta no Twitter, porém de um 

ponto de vista mais focado no ciberativismo e nos movimentos sociais. Ou ainda um estudo 

sobre mobilizações aos moldes do Riot Clean Up ocorridas no Brasil, com a proposta de fazer 

comparações de resultados e descobrir se a sociedade brasileira seria capaz de realizar uma 

ação coletiva de tamanha proporção. 

Diante do que foi apresentado, talvez surja a pergunta “A Internet foi realmente 

indispensável à realização do Riot Clean Up?”, já que mobilizações sociais sempre ocorreram 

em vários momentos da história, muito antes da invenção de qualquer tipo de tecnologia 

avançada de comunicação. Ainda que este trabalho seja assumidamente otimista em relação 

aos impactos da disseminação e uso da web na sociedade, a resposta para esta questão é 

“não”. 

Provavelmente, esta mobilização teria acontecido mesmo se não existisse a 

possibilidade de intermédio da Internet, das redes sociais e das tecnologias de comunicação, 

uma vez que o Riot Clean Up foi produto de um sentimento geral de indignação diante dos 

danos causados pelos distúrbios e da solidarização desenvolvida pela população britânica 

112 Informação obtida em: http://revistaforum.com.br/blog/2012/05/vetatudodilma-ambientalistas-fazem-vigilia-
contra-codigo-florestal/, acessado em 13/05/2012. 
113 Dado obtido em: http://www.tecmundo.com.br/twitter/29422-twitter-perde-24-de-acessos-no-brasil-em-um-
ano.htm, acessado em 15/05/2012.

http://revistaforum.com.br/blog/2012/05/vetatudodilma-ambientalistas-fazem-vigilia-contra-codigo-florestal/
http://revistaforum.com.br/blog/2012/05/vetatudodilma-ambientalistas-fazem-vigilia-contra-codigo-florestal/
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após o ocorrido. Em virtude desta constatação, pode-se confirmar a presença e importância do 

capital social entre os envolvidos na campanha, fator fundamental para que pudesse haver a 

coordenação das ações coletivas que tomaram parte durante os dias em que o twitter 

@Riotcleanup funcionou ativamente. 

No entanto, é inegável que a web serviu como um significativo canal para a 

organização, divulgação e realização da campanha, a partir da mobilização dos internautas, do 

compartilhamento de informações e, consequentemente, da formação de uma rede de 

indivíduos que, fazendo uso da inteligência coletiva, puderam agir em conjunto e executar 

uma ação de tamanha proporção como foi o Riot Clean Up. Essa rede, ainda que 

majoritariamente formada por desconhecidos ou pessoas que possuíam apenas laços sociais 

fracos entre elas e cujo único interesse em comum pode ter sido o desejo de participar da 

campanha, teve força o suficiente para que esta meta fosse alcançada. Ao mesmo tempo, as 

tecnologias ditas inteligentes também foram bastante expressivas para a organização desses 

movimentos, pois permitiram a conexão em larga escala, facilitaram a participação e a 

colaboração no ambiente virtual. Nesse sentido, pode-se perceber que o atributo “smart” 

referente às smart mobs diz respeito não somente a uma característica das tecnologias 

utilizadas nesse processo, mas também a uma qualidade das próprias pessoas envolvidas nele.
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