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Parece-me que todos nós mudamos de ideia todos os dias através da acumulação de novos 
fatos, novas idéias, novas circunstâncias. Constantemente recontamos à história do passado 

como vista através da lente do presente, e só às vezes as mudanças são profundas o suficiente 
para exigir um repúdio completo do que aconteceu antes. 

[...] 
Sim, se os fatos mudam nossa mente, isso é ciência. Mas quando as ideias mudam nossas 

mentes, vemos esses fatos de novo, e isso é história, cultura, ciência e filosofia juntas. 

(O’REILLY, 2008, não paginado, tradução nossa) 



 
 

RESUMO 
Os estudos em inteligência coletiva têm revelado que as atividades dos indivíduos em 
grupos apresentam diferentes manifestações, as quais podem ser identificadas como 
compartilhamento, cooperação e ação coletiva.  Defende-se como tese que quanto 
maior o nível de comprometimento de uma determinada comunidade, maiores as 
possibilidades da inteligência coletiva resultar em produção de conteúdo; quanto mais 
possibilidades de produção objetiva de conteúdo, maior a presença direta da Ciência da 
Informação, e quanto menos produção objetiva de conteúdo mais desafiadora é a 
atuação dessa ciência, uma vez que sua atenção será sobre os processos de informação. 
Dessa forma, pretende-se propor um arcabouço epistemológico para a reflexão da 
inteligência coletiva no âmbito dos estudos em Informação e Tecnologia. Para tanto, a 
partir de uma pesquisa exploratória, conduzida pelo aspecto bibliográfico, o estudo se 
propôs a investigar as diferentes manifestações da inteligência coletiva – o 
compartilhamento, a cooperação e a ação coletiva; definir um modelo para a análise de 
ambientes digitais que aparentam a cultivação da inteligência coletiva; compreender a 
trajetória evolutiva dos ambientes digitais que tiveram como foco a inteligência coletiva; 
analisar, mediante ao modelo criado, os ambientes digitais definidos. Os ambientes 
selecionados para análise foram o YouTube, Facebook e a Wikipédia. Observou-se que 
as manifestações analisadas são variáveis que compõem a inteligência coletiva, e que os 
ideais de inteligência coletiva são observáveis na trajetória das tecnologias 
computacionais até o desenvolvimento dos softwares sociais. Por meio do modelo 
construído, foi observado que o compartilhamento foi a manifestação predominante 
nas redes sociais analisadas, e que a cooperação, expressa pela produção colaborativa, 
foi a manifestação que obteve mais evidência no âmbito da Wikipédia. Notou-se que, 
no contexto dos ambientes digitais que se apropriam da inteligência coletiva, as 
preocupações da Ciência da Informação ora se direcionam para suas práticas centrais, 
voltadas para a organização e representação de conteúdos objetivos dotados de valor 
semântico, ora para a compreensão de processos de informação e comportamento de 
usuários nos ambientes de informação. 
 
Palavras-chave: Inteligência Coletiva. Ambientes Digitais. Compartilhamento. 
Cooperação. Ação coletiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
The studies in collective intelligence have revealed that the activities of individuals in 
groups present different manifestations, which can be identified as sharing, cooperation 
and collective action. It is defended as thesis that the greater the level of commitment 
of a determined community, the greater the possibilities of the collective intelligence 
result in the objective production of content; the more possibilities of objective 
production of content, the greater the direct presence of Information Science, and the 
less objective production of content more challenging is the performance of this science, 
since its attention will be on information processes. In this way, its intend to propose an 
epistemological framework for the reflection of collective intelligence in the scope of 
studies in Information and Technology. To do so, based on an exploratory research, 
steering by the bibliographical aspect, the study proposed to investigate the different 
manifestations of collective intelligence - sharing, cooperation and collective action; to 
define a model for the analysis of digital environments that appear to cultivate collective 
intelligence; to understand the evolutionary trajectory of digital environments that 
focused on collective intelligence; to analyze, through the created model, the defined 
digital environments. The environments selected for analysis were YouTube, Facebook, 
and Wikipedia. Its observed that the analyzed manifestations are variables that make up 
the collective intelligence, and that the ideals of collective intelligence are observable in 
the trajectory of computational technologies until the development of social software. 
Through the built model, its observed that sharing was the predominant manifestation 
in the analyzed social networks, and that the cooperation, expressed by the 
collaborative production, was the manifestation that obtained the most evidence within 
Wikipedia. Its noted that, in the context of digital environments that appropriate 
collective intelligence, the concerns of Information Science sometimes are focused on 
its central practices, aimed at organization and representation of objective content 
endowed with semantic value, and sometimes to understanding of information 
processes and user behavior in information environments. 

 
Keywords: Collective Intelligence. Digital Environments. Sharing. Cooperation. 
Collective action. 
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1 Introdução 
 
 

 Esta pesquisa é uma proposta de continuidade da investigação originada na 

iniciação científica, que se estendeu ao mestrado, e que hoje ainda permite 

aprofundamentos e questionamentos que podem ser norteadores de uma proposta de 

nível doutoral. 

Como primeira proposta de pesquisa1, realizada no curso de graduação em 

Biblioteconomia, objetivou-se compreender os preceitos sobre inteligência coletiva 

presentes na obra de Pierre Lévy que poderiam ampliar as possibilidades de acesso à 

informação e construção do conhecimento de forma cooperativa a partir de ambientes 

digitais construídos sob a perspectiva da chamada Web 2.0 ou Web Colaborativa. 

Permeando essa temática, pôde-se explorar temas como ciberespaço, espaços 

antropológicos, Web 2.0, e ambientes colaborativos na Internet.  

Tal pesquisa, desenvolvida em 2010 e financiada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo, foi de cunho descritivo e exploratório, e permitiu 

determinar o estado da arte da produção sobre inteligência coletiva. Os resultados do 

trabalho mostraram que algumas das características importantes acerca da inteligência 

coletiva tais como, colaboração, busca pelo enriquecimento mútuo e formação de redes 

de cooperação, estão presentes na construção de ambientes colaborativos. Além disso, 

a determinação do estado da arte mostrou que no período em que a pesquisa foi 

desenvolvida havia uma preocupação maior em se analisar as manifestações práticas da 

inteligência coletiva em detrimento das teóricas, e que a busca pelo desenvolvimento 

de mecanismos de caráter semântico que permitissem a interoperabilidade dos 

conteúdos produzidos pelos coletivos inteligentes em ambientes digitais também se 

manifestava como interesse de pesquisas da época.    

Ademais, a pesquisa mostrou que a área de Ciência da Informação dispunha de 

tímidos estudos voltados para a temática central do trabalho como também para as, até 

                                                           
1  BEMBEM, A. H. C. Inteligência coletiva e ambientes colaborativos: um estudo sobre o conceito 
proposto por Pierre Lévy. 2010. 87 f. Trabalho de conclusão de curso (Biblioteconomia) – Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília.  
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então recentes, formas de acesso e distribuição da informação, e formas de construção 

do conhecimento em ambientes digitais.  

 Como segunda proposta de estudo2, desta vez durante o curso de Mestrado em 

Ciência da Informação, no período de 2011 a 2013, objetivou-se investigar, com maior 

profundidade, as relações entre os espaços antropológicos e os tempos da Ciência da 

Informação, buscando compreender se a proposta dos espaços antropológicos 

propostos por Pierre Lévy, e vistas inicialmente durante a iniciação científica, poderia 

ser utilizada como plano de fundo para compreender a trajetória da Ciência da 

Informação, tendo como enfoque o desenvolvimento técnico e tecnológico e as 

variáveis formas de apresentação da informação nesse percurso.  

 Os espaços antropológicos são planos de existência, que apresentam a trajetória 

da humanidade desde seu início até a atualidade. Eles são uma forma, uma ferramenta, 

para desenvolver todas as dimensões de um processo ou de um ser (LÉVY, 2015). O 

elemento tomado como foco foi a informação e suas dimensões em cada espaço 

antropológico e em cada tempo da Ciência da Informação. 

 Foram analisados os espaços Terra, Território, Espaço das mercadorias e Espaço 

do saber (LÉVY, 2015), buscando relacionar suas características com o tempo da 

gerência da informação, o tempo da relação informação e conhecimento e tempo do 

conhecimento interativo (BARRETO, 2002, 2008, 2009), considerando para tanto os 

paradigmas físico, cognitivo e social de Capurro (2003). Tais aproximações podem ser 

observadas pelo quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 BEMBEM, A. H. C. A Ciência da Informação e os espaços antropológicos: uma aproximação possível?. 
2013. 118 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, 2013. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/93657>. Acesso em: 09 fev. 2018.  
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Quadro 1 - Aproximações possíveis entre os espaços antropológicos e a Ciência da Informação 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A investigação teórica, de nível descritivo e exploratório, e que recebeu apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), revelou que os 

espaços antropológicos podem ser compreendidos como contexto para o entendimento 

dos tempos da Ciência da Informação, de forma que em cada espaço antropológico o 

fenômeno informação pode ser compreendido de uma forma.  

A aproximação dos espaços antropológicos com os tempos da Ciência da 

Informação mostrou que o espaço Terra não pode ser relacionado com nenhum tempo 

da Ciência da Informação e nenhum paradigma dessa ciência, haja vista que é um 

período que antecede as formas de inscrição do saber. Quanto ao espaço Território e 

seu tempo correlato – o tempo da gerência da informação -, pôde se observar o 

desenvolvimento da escrita como instrumento imprescindível para a representação, 

registro, objetivação e perduração do saber, sendo assim seu enfoque no paradigma 

físico da informação.  

Notou-se que no Espaço das mercadorias e no tempo da relação informação e 

conhecimento há uma predominância dos fluxos de informação encaminhados por 

redes digitais. Tais fluxos direcionam o processo de desterritorialização dos estoques de 

informação. Nesse contexto, se faz necessária a observação das transformações que os 

processos informativos geram nos sujeitos, sendo possível então relacionar o Espaço das 

mercadorias e o tempo da relação informação e conhecimento ao paradigma cognitivo.  

O Espaço do saber e o tempo do conhecimento interativo mostraram ter por 

enfoque os indivíduos e seus contextos (paradigma social), fato que favorece o 

desenvolvimento da inteligência coletiva que é o foco desse espaço. Essa inteligência, 

Espaços 
antropológicos 

(LÉVY, 2015)
Terra Território

Espaços das 
mercadorias

Espaço do saber

Tempos da Ciência 
da Informação 

(BARRETO, 2002, 
2008, 2009)

_
Gerência da 
informação

Relação 
Informação e 

conhecimento
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interativo

Paradigmas da 
Ciência da 

Informação 
(CAPURRO, 2003)

_ Físico Cognitivo Social



12 
 

distribuída em toda parte, e que deve ser valorizada em grau máximo, conforme mostra 

Lévy (2015), permite a criação do conhecimento de forma cooperativa.  

Além disso, observou-se que as noções de informação identificadas em cada 

contexto estão relacionadas aos fatores técnico e tecnológico desenvolvido em cada 

espaço antropológico. Apesar de se ter diferentes espaços antropológicos e momentos 

distintos da ciência em questão, os espaços são coexistentes e os tempos da Ciência da 

Informação não se sobrepõe.  

A pesquisa também revelou que a Ciência da informação necessita se ater às 

práticas relativas as melhorias na navegabilidade dos conteúdos disponíveis nos 

ambientes digitais construídos a partir das práticas colaborativas, bem como no 

fornecimento de aporte para que os sujeitos se tornem cada vez mais autônomos nesses 

ambientes. 

  A trajetória de pesquisa dos últimos nove anos, a qual teve como cerne 

direcionador a temática da inteligência coletiva e seus relacionamentos no âmbito da 

Ciência da Informação, revelou a complexidade do Espaço do saber e, por conseguinte, 

do tempo do conhecimento interativo e do paradigma cognitivo dessa ciência. A busca 

por compreender a temática nos fez nela mergulhar durante todo esse período, de 

forma que, hoje, já imersos, vemos os estudos em inteligência coletiva sob outra 

perspectiva, sendo ela ainda mais crítica. Tal perspectiva tem sido construída a partir de 

questionamentos e inquietações que se fizeram possíveis pelo próprio amadurecimento 

científico exigido no processo do doutoramento. 

 As pesquisas anteriores mostraram a inteligência coletiva a partir de um olhar 

mais epistemológico, intentando definir sua gênese, trajetórias e relacionamentos com 

a Ciência da Informação, mais precisamente, com a área de Informação e Tecnologia. 

 Hoje, olhando para esse cenário traçado, observamos que certezas outrora tidas 

como absolutas podem voltar a ser questionadas. Nesse sentido, observando a proposta 

da inteligência coletiva e os ambientes digitais que parecem dela se valer, a saber, a 

maioria dos construídos a partir da perspectiva da Web 2.0 ou Web Colaborativa, se 

supõem um aproveitamento parcial do que se entende por inteligência coletiva. Isso 

porque, temos o entendimento que a inteligência coletiva pode ser observada de forma 

escalonada, e com diferentes graus de intensidade, de forma que os diferentes 

ambientes digitais podem explicitar a predominância de diferentes níveis de inteligência 
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coletiva. Ou seja, a inteligência coletiva, como atividade grupal, possui diferentes tipos 

de níveis, as quais obedecem uma dada escala de dificuldades. A dificuldade apontada 

está diretamente relacionada com o grau de comprometimento dos intelectuais 

coletivos com a execução das ações e com o próprio grupo que pertence. Do menor nível 

de dificuldade para o maior tem-se: o compartilhamento, a cooperação e a ação coletiva 

(SHIRKY, 2012).   

 Entende-se por compartilhamento a ação que menos exige dos intelectuais 

coletivos, e que permite que os sujeitos divulguem ou publiquem os conteúdos3 

informacionais gerados por eles mesmos, ou que repliquem algo de relevante que 

tenham observado na Internet. O compartilhamento se caracteriza como uma 

agregação de sujeitos. 

 O segundo degrau de dificuldades, a cooperação, exige sincronização dos 

sujeitos, e permite a criação de identidade de grupo. A forma mais dedicada de 

cooperação é a chamada produção colaborativa. Nela as decisões demandam 

negociação e decisões tomadas coletivamente. 

 A cooperação está acima do compartilhamento, pois as negociações 

relacionadas à edição de um verbete na Wikipédia, por exemplo, exigem muito mais dos 

participantes do que o compartilhar um grupo de fotos no Instagram. O 

compartilhamento se dá, na maioria das vezes, por indivíduos isolados, mas que 

impactam a coletividade, enquanto que a cooperação se dá pelo grupo e impacta as 

ações de grupos.  

 No terceiro degrau está a ação coletiva. Os sujeitos que empreendem ações 

coletivas são desafiados a tornar as decisões tomadas pelo grupo obrigatórias para os 

membros de dada comunidade. Dessa forma, a ação coletiva gera responsabilidades 

compartilhadas, uma vez que as identidades dos sujeitos da comunidade tornam-se 

vinculadas à identidade do grupo. 

 Considerando essas diferenciações dos esforços em inteligência coletiva, e 

observando os ambientes digitais mais expressivos na atualidade, como por exemplo as 

redes sociais de forma geral, vê-se que a produção de conteúdo parece estar mais 

                                                           
3 Entende-se nessa pesquisa que o que é gerado por usuários na Internet, independente da linguagem 
comunicacional, se imagética, textual ou sonora, pode ser considerado como conteúdo. Todavia, o 
conteúdo pode ser produzido em ações individuais ou conjuntas, e pode ter ou não ser dotado de carga 
semântica.  
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fortemente pautada no compartilhamento de informação e reuso de informação que na 

construção coletiva de conhecimento objetivo. 

 Por outro lado, ao observar a Wikipédia, por exemplo, vê-se que a construção 

coletiva do conhecimento pode ser efetiva, e objetivada por meio da publicação dos 

verbetes que constroem essa enciclopédia.  

 Dessa forma, tem-se como problema de pesquisa: as possibilidades de 

compartilhamento, cooperação e ação coletiva são variáveis que compõem a 

inteligência coletiva?  

 Com base nisso, defenderemos como tese o fato de que quanto maior o nível de 

comprometimento de uma determinada comunidade, maiores as possibilidades da 

inteligência coletiva resultar em produção de conteúdo objetivo. Quanto maiores as 

possibilidades de produção desse tipo de conteúdo, maior a presença direta da Ciência 

da Informação, e quanto menos produção objetiva de conteúdo mais desafiadora é a 

atuação dessa ciência, uma vez que sua atenção será sobre os processos de informação.  

  Dessa forma tem-se como objetivo geral propor um arcabouço epistemológico 

para a reflexão em inteligência coletiva, pautado nas preocupações do campo da Ciência 

da Informação, em especial nos estudos em Informação e Tecnologia, que permita uma 

reflexão crítica acerca dos ambientes digitais estruturados na perspectiva da inteligência 

coletiva.   

 Para tanto, tem-se como objetivos específicos investigar as manifestações da 

inteligência coletiva, sendo elas: o compartilhamento, a cooperação, e a ação coletiva; 

definir um modelo para análise dos ambientes digitais que aparentam a cultivação da 

inteligência coletiva; compreender a trajetória evolutiva dos ambientes digitais com 

foco na inteligência coletiva; analisar, mediante ao modelo criado, os ambientes digitais 

definidos. 

 A pesquisa será de caráter exploratório, uma vez que permitirá desenvolver e 

esclarecer os conceitos centrais acerca das manifestações da inteligência coletiva e dos 

ambientes digitais direcionados ao aproveitamento dessa inteligência e suas variáveis. 

Também permitirá propor questionamentos nas ideias estabelecidas acerca da temática 

central e demonstrar a tese proposta. A opção por essa abordagem se deu pelo fato de 

que a pesquisa exploratória, segundo Gil (2008), permite estabelecer um panorama 

geral e aproximativo acerca de um dado tema.  
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 Quanto ao delineamento, ou seja, a forma de coleta e análise dos dados 

(PRADANO; FREITAS, 2013), a pesquisa será conduzida pelo aspecto bibliográfico.  Dessa 

forma, as fontes que poderão ser utilizadas para a coleta de dados são: primárias (livros, 

teses, dissertações, relatórios, entre outros), secundárias (artigos, manuais, dicionários 

e enciclopédias), e terciárias (bibliografias, catálogos, índices e outros).  As leituras, 

análises e fichamentos dos materiais selecionados durante o levantamento bibliográfico 

para a realização da pesquisa poderão ser nos idiomas:  português, inglês e espanhol. 

 A construção do modelo com as características da inteligência coletiva 

apresentadas nas manifestações do compartilhamento, da cooperação e da ação 

coletiva se dará a partir do arcabouço teórico que se construirá no capítulo dois. As 

características identificadas em cada manifestação serão reunidas em categorias por 

proximidades de temáticas. 

 A escolha dos ambientes a serem analisados tomará por base os sites mais 

utilizados no Brasil, e a observação daqueles que melhor sinalizarem para a cultivação 

de uma inteligência coletiva. A análise dos ambientes digitais será efetuada a partir do 

modelo definido. 

Espera-se que os procedimentos metodológicos propostos permitam abordar os 

elementos presentes nos objetivos específicos definidos, e concretizar o objetivo geral 

delimitado.  

 A pesquisa proposta se desenvolve em consonância com os objetivos da Linha 

de Pesquisa Informação e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Ciência a 

Informação da Universidade Estatual Paulista – “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de 

Marilia. Isso porque essa linha de pesquisa se atém à realização de estudos teóricos e 

epistemológicos acerca da produção da informação em ambientes digitais, 

armazenados em espaços ou sistemas informacionais com base tecnológica, 

associando-os as metodologias, instrumentos e uso estratégico das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC). Além disso, os estudos propostos pela linha visam 

refletir sobre as questões que se apresentam nos ambientes informacionais 

estruturados digitalmente relacionadas à construção do conhecimento e da experiência 

em torno de novas formas de acesso à informação. É nesse escopo que estão situadas 

as investigações acerca dos aspectos sociais e culturais das tecnologias em informação, 

tais como: empoderamento informacional, inclusão infodigital e inteligência coletiva, 
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sendo a última a temática central que tem despertado nosso interesse durante toda a 

recente trajetória de pesquisa, e continuará sendo o fio condutor da presente proposta 

de estudo.  

 À vista disso, entende-se que a pesquisa ajudará a problematizar as implicações 

sociais e informacionais que emergem dos modelos de ambientes digitais que se valem 

e sustentam nas diversas manifestações de inteligência coletiva, e que têm alterado as 

formas tradicionais de uso e disseminação da informação e da construção do 

conhecimento.  

A pertinência dos estudos da informação no âmbito das interações humanas em 

ambientes digitais é atual e relevante para a Ciência da Informação. Tal relevância pode 

ser atestada pelo Research in Information Science Award de 2017, que foi atribuído pela 

Association for Information Science and Technology’s (ASIS&T) à Caroline 

Haythornthwaite, professora da School of Information Studies da Syracuse University, e 

diretora do MLIS Program, a qual atua na análise de redes e comunidades on-line, 

observadas como novas formas de organização do trabalho, socialização e 

aprendizagem (ROSS, 2017).  

 A seguir, no capítulo dois serão abordadas as compreensões da inteligência 

coletiva a partir das manifestações do compartilhamento, da cooperação e da ação 

coletiva, bem como se definirá o modelo para análise dos ambientes digitais. No terceiro 

capítulo se apresentará a presença dos ideais de inteligência coletiva na trajetória 

recente das tecnologias informacionais, em especial, no que diz respeito ao trabalho 

coletivo sustentado por computador e aos softwares sociais. Já no capítulo quatro serão 

definidos os ambientes digitais a serem analisados, e se aplicará a análise a partir do 

modelo definido no capítulo dois. Por fim, no capítulo cinco, serão apresentadas as 

considerações finais da pesquisa.  
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2 Inteligência coletiva: o compartilhamento, a cooperação e a ação coletiva 
 

 

A inteligência coletiva, como tema interdisciplinar, tem sido tratada nas mais 

diversas áreas do conhecimento4, a saber, pela Comunicação, pela Ciência da 

Computação, Filosofia, Sociologia, Psicologia e também pela Ciência da Informação. Não 

há como contextualizá-la e problematiza-la sem também recorrer a um aporte teórico 

interdisciplinar.  

 Nesse sentido, valer-se da colaboração de diferentes áreas para a compreensão 

dos fenômenos estudados pela Ciência da Informação é fulcral e característico dessa 

área. Dessa forma, a busca pelo comportamento de comunicação oriunda da Psicologia 

e da Comunicação, o estudos do comportamento humano no meio em que se insere e 

as formas de se relacionar com ele observados pela Sociologia, a busca pelas relações 

estabelecidas entre o sujeito e o objeto do conhecimento, própria da Filosofia, e as 

técnicas e metodologias de interligação de sujeitos e informações sob uma base digital, 

próprias da Ciência da Computação, são fundamentais para a compreensão da 

inteligência coletiva. Isso porque a inteligência coletiva como proposta atual altera as 

formas de comunicação dos sujeitos, que passam a desenvolver novas formas de ser, 

agir, construir, usar e disseminar informação, sendo esses processos viabilizados por 

uma estrutura digital. 

 Sendo assim, mesmo o tema tendo sido por nós explanado em outras 

publicações, gostaríamos de observá-lo aqui sob a perspectiva do compartilhamento, da 

cooperação e da ação coletiva. Para tanto, não poderíamos deixar de introduzir a 

temática e o contexto na qual se insere sem recorrer à Pierre Lévy - expoente nos 

estudos em inteligência coletiva e tecnologias da informação e comunicação na 

atualidade. 

Em 1994 na obra “A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço” 

Lévy (2015) afirmou que a cultura de rede ainda não estava estabelecida. Hoje, vinte e 

dois anos depois, a realidade é outra. Vivenciamos o estabelecimento concreto de uma 

                                                           
4 O panorama das áreas e enfoques evidenciados nos estudos sobre inteligência coletiva no período de 
1994 a 2010 pode ser observado no artigo “Inteligência coletiva: um olhar sobre a produção de Pierre 
Lévy”, de nossa autoria, publicado pela Perspectivas em Ciência da Informação em 2013.  
. 
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cultura baseada na interconexão de informações e pessoas por meio de plataformas 

digitais, em especial, pela consolidação da Internet.  

O crescimento dessa cultura tem-se feito contínuo, com períodos de maturação 

bastante significativos. Entende-se que o desenvolvimento técnico e cultural desse 

momento não está mais na infância, como diria o autor. Valendo-se dessa analogia, ao 

analisar o panorama atual, identificamos que a Internet passou por um período intenso 

de desenvolvimento, e agora caminha para sua fase de consolidação.  

 Em se tratando de Internet, evoluímos de uma Web em que: usuários eram 

apenas receptores de conteúdos, onde a interação e criação de páginas era dificultosa, 

em que a maioria dos serviços eram pagos, e as ferramentas e possibilidades de 

interação eram restritas, para um contexto em que os usuários passam a ser produtores 

e receptores de informações, onde páginas são facilmente criadas e editas por meio do 

uso de ferramentas gratuitas on-line, e onde as possibilidades de interação entre 

sujeitos e sujeitos e recursos são otimizados (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2007).   

 Os meios de comunicação advindos desse contexto têm a potencialidade de 

renovar o estabelecimento dos laços sociais, como afirma Lévy (2015). A renovação do 

laço social se dá pelo aprendizado mútuo, pela junção de competências e pela 

inteligência coletiva, afirma o autor.  

Antes de qualquer definição, é fundamental ressaltar que a inteligência coletiva 

deve ser entendida como um trabalho em comum acordo (LÉVY, 2015). Ela é elemento 

central no espaço em que tais meios se desenvolvem e se tornam potentes. A esse 

contexto, a partir de uma perspectiva antropológica, dá-se o nome de Espaço do saber.  

 Mas o que há de diferencial nesse espaço? Pode-se dizer que a novidade é tríplice 

- pauta-se na velocidade de evolução do conhecimento, na quantidade de sujeitos 

envolvidos no aprender e gerar novos conhecimentos, e no desenvolvimento de 

ferramentas com potencial de trazer sentido a toda a massa informacional criada por 

esses sujeitos (LÉVY, 2015).  

 O diferencial da velocidade de evolução do conhecimento ocorre pelo fato de 

até então o progresso das ciências e das técnicas não ter ocorrido de maneira tão rápida 

e com tantas consequências (LÉVY, 2015). Esse período de intensas alterações técnicas 

e científicas é o século XX. O que o diferiu dos demais foi a propensão contínua e 

acelerada de mudanças tecnológicas, com consequências múltiplas e revolucionárias 
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que incidiriam em quase todos os campos da experiência do homem (SEVCENKO, 2004). 

Essas transformações constantes podem ser divididas em dois períodos.  No primeiro 

houve uma predominância do padrão industrial, o qual revelava os desdobramentos da 

Revolução Científico-Tecnológica no final do século XIX. Já a segunda fase, com início 

após a I Guerra Mundial, foi caracterizada pela intensificação das mudanças e pelo o 

crescimento dos setores de serviços, comunicação e informação (SECVENKO, 2004).  

 A velocidade da evolução do conhecimento é ponto crucial para o século XX, 

conforme Secvenko (2004). Para ele, se todas as descobertas científicas, todas as 

inovações técnicas e todas as invenções realizadas desde a origem da espécie humana 

fossem somadas, se perceberia que mais de 80% delas ocorreram nos últimos 100 anos. 

Desse total, mais de dois terços se concentram após a II Guerra Mundial.  

Quanto aos cientistas, pesquisadores, engenheiros e técnicos, Sevcenko (2004) 

afirma que setenta por cento deles ainda eram vivos, uma vez que compunham o quadro 

nos nascidos após a I Guerra Mundial. A grande parte deles, segundo o autor, ainda 

mantinha participação na multiplicação e difusão do conhecimento. 

 No que diz respeito a massa de pessoas envolvidas no aprender e produzir tais 

conhecimentos, Lévy (2015) destaca que reservar o conhecimento a uma classe de 

especialistas tem se tornado algo impossível. Isso porque o aprender e o inventar para 

o estabelecimento de experiências de qualidade nesse contexto caótico depende de 

coletivos humanos, e não apenas de sujeitos isolados em suas realidades particulares. 

 Esse contexto caótico do Espaço do saber advém da quantidade de mensagens 

em circulação, que fluem vertiginosamente pelas infovias como jamais visto antes. Para 

dar sentido a esses conteúdos e filtrar o que é pertinente, e necessário o 

desenvolvimento de instrumentos que agreguem a complexidade desse espaço. E é 

justamente nesse aspecto que o Espaço do saber deixa de ser apenas uma constatação. 

Isso porque o constituir desse espaço requer, em especial, o estabelecimento de “[...] 

instrumentos institucionais, técnicos e conceituais para tornar a informação 

‘navegável’” (LÉVY, 2015, p.23).  

A partir da necessidade desses desenvolvimentos que se pode compreender que 

o Espaço do saber passe de uma constatação para um projeto. Entende-se que esse 

projeto esteja em desenvolvimento já há algum tempo, mais especificamente desde o 

início do uso das tecnologias da informação e comunicação no contexto Web.  
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Entretanto, mais do que o uso e apropriação desses meios, o Espaço do saber 

requer a instauração de um sistema de expressão concreto, onde seja possível que cada 

sujeito que seja parte do espaço tenha condições de se orientar perante os saberes 

disponíveis, e identificar os demais sujeitos mediante aos saberes e interesses que ele 

possuírem.   

O Espaço do saber requer um sistema de orientação para que a informação se 

torne navegável, como designou Lévy (2015). Por isso ele afirma que “[...] o principal 

projeto arquitetônico do século XXI será imaginar, construir e organizar o espaço 

interativo e móvel do ciberespaço” (LÉVY, 2015, p.23). Nesse sentido, seria possível 

superar a sociedade do espetáculo, ou seja, a construção e organização do ciberespaço 

permitiria que os sujeitos saíssem de uma posição de expectação, em que apenas 

recebessem os conteúdos, para uma posição de atuação na construção da informação, 

e intermediação dessa. Essa intermediação seria possível pelo uso das técnicas de 

comunicação, como afirma Lévy (2015), para filtrar o fluxo de conhecimento, navegar 

no universo informacional disponível e pensar em conjunto.  

O pensar em conjunto permite inferir que o Espaço do saber requer, além de 

instrumentos técnicos que permitam a organização dos saberes e informações nele 

disponíveis, a reinvenção do laço social e a instauração da inteligência coletiva. 

A reinvenção do laço social está associada com a forma pela qual os sujeitos de 

um contexto se identificam e definem. Comumente essa definição se dá pela referência 

de pertencimento a uma dada classe social, como por exemplo, na Idade Média, onde 

havia o clero e a nobreza; ou o pertencimento a uma etnia, uma religião ou a uma 

família.    

Um rápido olhar pela História é capaz de mostrar que os impasses gerados por 

essas formas de identificação e pertencimento culminaram em sangrentos desfechos 

(LÉVY, 2015). O intuito não é de anular as outras formas de laço social, fato que soaria, 

certamente, um tanto quanto ingênuo, mas sim destacar a identificação pelo saber em 

relação as demais formas de identificação. A construção do laço social a partir do saber 

permitiria que essa identificação e a relação com o outro fossem mais justas e 

igualitárias, uma vez que se explicitaria que todos sabem alguma coisa. A partir disso se 

construiriam identidades do saber, de modo que os sujeitos seriam uns para os outros 

oportunidade de aprendizado (LÉVY, 2015).  
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Tal oportunidade de aprendizado vem do fato de cada sujeito trazer em si seus 

conhecimentos como capital intelectual. E é justamente a aproximação desses capitais 

de conhecimento, e as habilidades de aprender e ensinar dos sujeitos que juntos 

formam o chamado intelectual coletivo, também denominado coletivo inteligente. Esse 

não é apenas a soma das inteligências individuais, mas o surgimento de uma inteligência 

diferente em qualidade (LÉVY, 2015).  Para Lévy (2015, p. 164) os intelectuais coletivos 

são “[...] comunidade humanas comunicando-se consigo mesmas, pensando a si 

próprias, partilhando e negociando permanentemente suas relações e seus contextos 

de significações comuns”. Nessas comunidades a negociação constante da ordem é um 

objetivo assumido pelos coletivos inteligentes (LÉVY, 2015). 

Jenkins (2006) apresenta de forma bastante ponderada a diferenciação entre a 

compreensão de inteligência de Pierre Lévy, e a da sabedoria das multidões de Jame 

Surowiecki, as quais muitas vezes são tratadas como sinônimos. Para Jenkins (2006) a 

proposta de Surowiecki (2006) procura agregar dados que foram produzidos de forma 

anônima, sendo a sabedoria emergente nesse contexto quando uma quantidade 

expressiva de indivíduos se concentra em seus próprios processos de lida com esses 

dados, sem interferir nas descobertas uns dos outros. Por outro lado, o autor destaca 

que a proposta de inteligência coletiva de Lévy (2015) se “[...] concentra nos tipos de 

processos deliberativos que ocorrem nas comunidades on-line, à medida que os 

participantes compartilham informações, corrigem e avaliam as descobertas uns dos 

outros e chegam a uma compreensão de consenso”5 (JENKINS, 2006, não paginado, 

tradução nossa).  Com isso, observa-se que enquanto a sabedoria das multidões parece 

se concentrar em habilidades individuais disseminadas nas multidões, a inteligência 

coletiva pressupõe o aspecto relacional para o lidar com a informação e gerar 

conhecimentos.  

Quanto a inteligência coletiva, é primordial ter clareza que, no contexto em 

questão, o termo “inteligência” refere-se ao “trabalhar em comum acordo” e com o 

sentido de “entendimento com o inimigo”, afirma Lévy (2015). Tais possibilidades de 

entendimento do termo se dá pelos vários sentidos da palavra intelligence em francês, 

                                                           
5 “[...] focuses on the kinds of deliberative process that occurs in online communities as participants share 
information, correct and evaluate each other's findings, and arrive at a consensus understanding” 
(JENKINS, 2006, não paginado). 
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a qual pode significar a inteligência de forma literal, bem como acordo, compreensão e 

entendimento.  

Nesse sentido, vê-se que a instauração do Espaço do saber depende, 

fundamentalmente, de processos de negociação e acordo, quer seja pela renovação do 

laço social quer seja pela implantação de uma inteligência coletiva.  

A inteligência coletiva não é um conceito apenas cognitivo (LÉVY, 2015, 2002), 

mas um projeto global com dimensões éticas e estéticas, as quais são igualmente 

importantes as dimensões técnicas e organizacionais dessa inteligência.  

A dimensão ética da inteligência coletiva está pautada na concepção da 

hospitalidade (LÉVY, 2015). Essa hospitalidade é o que sustenta o laço social, o qual é 

construído pela reciprocidade. Nessa perspectiva Lévy (2015) considera que hospede é 

aquele que recebido e também o que recebe, e que a hospitalidade está pautada na 

inclusão de um sujeito em um coletivo. Dessa forma, na lógica da reciprocidade, cada 

indivíduo trabalha para incluir o outro. 

Além disso, a inteligência coletiva se pauta mais na ideia de ética do melhor do 

que na moral do bem (LÉVY, 2015). Isso porque para o autor o bem está acima das 

situações, ao passo que o melhor é compreendido como o melhor possível a se realizar. 

Sendo assim, o melhor é dinâmico e passível de mudanças, enquanto que o bem é 

invariável.  

Já a dimensão estética está pautada na arquitetura do ciberespaço. Esse, na 

perspectiva de Lévy (2015), designa com maior ênfase os modos de criação e navegação 

no conhecimento, e as relações sociais por ele proporcionadas. Ele é um campo aberto, 

vasto e que não deve se reduzir a alguns dos seus enfoques (LÉVY, 2015).  

Lévy (2015, p. 102) destaca que o ciberespaço “[...] traz consigo maneiras de 

perceber, sentir, lembrar-se, trabalhar, jogar e estar junto [...]. A administração do 

ciberespaço, o meio de comunicação e pensamento dos grupos humanos, será uma das 

principais áreas de atuação estética e política do próximo século”. A observação das 

dinâmicas desse espaço, e das formas de expressão dos grupos humanos que o compõe 

incitam a pensar que, assim como esse espaço é diverso e multiforme, assim também 

são as atuações dos coletivos inteligentes que o constrói. Longe de uma linearidade 

reguladora e definitiva, a atuação dos grupos humanos nas formas de perceber e 
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trabalhar são passíveis de variações. E é justamente essa possibilidade de variações que 

enriquece o ciberespaço. 

Nesse sentido, considerando que o Ciberespaço se pauta na concepção da 

inteligência coletiva, observamos que essa inteligência possui intensidades de 

manifestação no trabalho em grupo.  

Tal entendimento se origina a partir da análise da obra “Lá vem todo mundo: o 

poder de organizar sem organizações (Here comes everybody: the power of organizing 

without organizations, no original em inglês) de Clay Shirky.  Shirky, eleito como um dos 

cem maiores pensadores globais em 2010, atuou como professor do Programa de 

Telecomunicações Interativas da Universidade de Nova York, foi consultor e escritor 

com artigos publicados no The New York Times, Wall Street Journal e na revista Times 

(SHIRK, 2012). Atualmente é professor de Novas Mídias no Hunter College em Nova 

York, tendo suas pesquisas focadas na compreensão dos efeitos da Internet na 

sociedade, em especial na mudança do poder do produtor para o consumidor no 

contexto midiático, na economia da Internet e nos softwares Open Source (BIO, 2012?). 

Além disso, Shirky presidiu o grupo de trabalho técnico da iniciativa de preservação 

digital da Biblioteca do Congresso Americano, e faz parte do conselho consultivo da 

Wikimedia Foundation (WIKIMEDIA FOUNDATION, 2016).  

Na referida obra Shirky (2012) analisa como na atualidade é possível 

compartilhar informações, produzir conteúdos colaborativamente e empreender ações 

coletivas sem a necessidade de mediações ou intervenções de organizações formais 

como empresas, partidos ou religiões. Além dos benefícios trazidos por essas 

possibilidades o autor ainda destaca os dilemas emergentes que ocorrem quando os 

grupos passam de um estado de controle organizacional para a autonomia construída 

pelos coletivos. 

Com esse ponto de vista é que Shirky (2012) destaca que até os últimos cem anos 

havia um grande questionamento organizacional sobre se uma determinada atividade 

seria melhor realizada por empresas ou pelo Estado. Não haviam outras alternativas. 

Isso porque não se acreditava que as pessoas poderiam se reunir e se organizar por 

conta própria (SHIRKY, 2012).  

Todavia, com o desenvolvimento das redes eletrônicas e das tecnologias de 

informação e comunicação esse cenário mudou e continua em mudança. Hoje tem-se a 
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possibilidade de criação de grupos colaborativos, mesmo que seus membros estejam 

dispersos geograficamente. A dimensão que os trabalhos em grupos não institucionais 

podem tomar é uma das principais vantagens do contexto atual (SHIRKY, 2012). 

Shirky (2012) mostra que há nos seres humanos uma aptidão natural para o 

esforço em grupo, e que atualmente as tecnologias da informação e comunicação 

passam a corresponder melhor a essa aptidão natural. 

Esse entendimento da aptidão natural dos seres humanos para a formação de 

grupos se origina de uma das variantes básicas da teoria tradicional dos grupos sociais. 

Mesmo sendo uma teoria mais explorada pela Sociologia e Psicologia Social, é válido 

observá-la para compreender o exposto por Shirky (2012). 

Nesse ponto é importante considerarmos o caráter interdisciplinar da Ciência da 

Informação, haja vista que, segundo Le Coaidc (2004), os problemas tratados por essa 

ciência ultrapassam as fronteiras históricas dos campos de conhecimento tradicionais, 

de forma que o recorrer a diferentes disciplinas parece ser incontestável.  

Nos casos citados a Sociologia e a Psicologia estão entre as principais disciplinas 

destacadas por Le Codic (2004) que colaboram de forma mais expressiva para a Ciência 

da Informação.  

Além disso, é necessário considerar o aspecto social da Ciência da Informação. 

Essa, mesmo tendo origem num contexto de crítica ao projeto da modernidade e ao 

modelo científico tradicional, se constitui no formato das ciências modernas, com vistas 

a atingir uma compreensão exata e com máxima objetividade a fim delimitar o 

fenômeno da informação, afirma Araújo (2003). Nisso vê-se que apesar de ser uma 

ciência social, mais especificamente, uma ciência social aplicada, a Ciência da 

Informação não nasce dessa forma.  

O fato que redireciona o enfoque da Ciência da Informação é o usuário, afirma 

Cardoso (1996). A introdução desse elemento advém da necessidade de conhecer o 

público para qual os serviços de informação eram destinados, identificando assim a 

forma que esse público produzia, demandava e divulgava informações (CARDOSO, 

1996).  

Dessa forma, a Ciência da Informação, que se origina de um contexto objetivo, 

atestado pela relevância dos trabalhos de Vannevar Bush, do ponto de vista 

computacional, e da recorrência da área à Teoria Matemática da Comunicação, passou 
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a se inscrever nas ciências sociais a partir da década de setenta (ARAÚJO, 2003). Isso 

não significa que a Ciência da Informação deixe o aspecto computacional, tecnológico e 

métrico, mas que passa a observá-los com enfoque em sujeitos específicos introduzidos 

em contextos também específicos. 

Por essa razão que, ao tratar da problemática trazida por um ambiente de 

inteligência coletiva sustentado por uma base computacional, não podemos deixar de 

considerar os aspectos sociais do tema, os quais são fortemente explicitados na 

formação dos grupos sociais e na dinâmica de seu funcionamento. 

Dessa forma, retomando o exposto por Shirky (2012) no que se refere à 

disposição natural do humano para a formação de grupos, recorremos à teoria 

tradicional dos grupos sociais. Essa, segundo Olson (1999), parte da compreensão de 

que os grupos privados atuam de forma diferenciada dos grupos que administram os 

relacionamentos entre empresas ou entre contribuintes e Estado. Apesar dessa teoria 

ter sido desenvolvida por diferentes autores com perspectivas distintas, é possível se 

observar duas variantes básicas de tal teoria, sendo elas a variante informal e a variante 

formal (OLSON, 1999). 

 A variante informal defende que as organizações privadas e os grupos são 

fenômenos que existem em todos os momentos da sociedade humana. Essa visão 

acredita que essa onipresença ocorre devido à propensão básica do ser humano a 

construir associações ou se juntar a essas. E é justamente esse ponto que é retomado 

na fala de Shirky (2012). 

 Já a variante formal da teoria também evidencia a universalidade dos grupos, 

afirma Olson (1999). Todavia, nessa variante, a compreensão da formação dos grupos 

não se origina de um suposto instinto ou tendência, mas sim de um aspecto da evolução 

das sociedades industriais modernas a partir das sociedades primitivas. Ou seja, para a 

variante formal, na medida que a sociedade se desenvolve novas associações são criadas 

com o intuito de assumir funções que eram exercidas pelos grupos primários, como a 

família, por exemplo.  

 MecIver (1938), citado por Olson (1999), considera que o que distinguem uma 

sociedade primitiva de uma sociedade civilizada é a pouca existência de associações 

específicas na primeira, e a multiplicidade existente na segunda. Para Olson (1999), se 

isso for verdade, então pode-se compreender que a grande associação moderna é 
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equivaleste ao pequeno grupo existente na sociedade primitiva. Dessa forma, Olson 

(1999) compreende que o pequeno grupo primitivo e as associações modernas devem 

ser explicados a partir de uma causa fundamental comum. 

Essa causa fundamental poderia ser o instinto ou tendência, presentes na 

variante informal, manifesta nos pequenos grupos da sociedade primitiva e nos grandes 

grupos das sociedades modernas. Todavia, essa compreensão não seria justa com os 

teóricos que se baseiam na variante formal, haja vista que seria pouco provável que eles 

admitissem uma teoria baseada em instinto ou propensão. Olson (1999) entende que 

qualquer atividade humana pode ser atribuída a um instinto, mas isso não acrescenta 

uma explicação plausível ao conhecimento. Dessa forma, o autor supõe que a causa 

original para a formação de grupos na visão dos teóricos da variante tradicional esteja 

ligada às funções que os grupos podem desempenhar. Sendo assim, os grupos da 

sociedade primitiva prevaleciam pois eram adequados ou suficientes para atender às 

necessidades daquele contexto. Já os grupos maiores, originados na modernidade, se 

mantiveram pois somente eles teriam condições de realizar funções uteis ao povo desse 

perfil de sociedade. Tais funções não poderiam ser desempenhadas pelos pequenos 

grupos, afirma Olson (1999). 

Para a teoria tradicional, segundo Olson (1999), grupos pequenos e grandes 

tentem a agregar membros por uma razão comum. A variante informal da teoria 

entende que há uma inclinação ao pertencimento a grupos por parte do humano, e não 

considera as distinções entre o tamanho dos grupos. Já a variante sofisticada estima a 

diferenciação entre funções que são melhores executadas por grupos pequenos e outras 

por grandes organizações. Além disso, de acordo com Olson (1999), tal variante defende 

que o surgimento de pequenos grupos ou grandes organizações emergem das 

necessidades dos grupos.  

Ainda que a teoria tradicional explicite as diferenças entre os grupos pequenos 

e os grandes, ela não se pauta na dimensão do êxito da execução das funções dos grupos 

ou na habilidade que eles possuem de agregar membros, mas se baseia na escala das 

funções que os grupos desempenham, esclarece Olson (1999). Com isso o autor afirma 

que a teoria tradicional parte da compreensão que os grupos possuem diferenças de 

grau, mas não se diferem em tipo.  
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Diante disso, o entendimento de Shirky (2012) sobre a aptidão natural dos seres 

humanos na formação de grupos parece se originar da variante informal da teoria 

tradicional dos grupos sociais explorada nos estudos de Olson (1999). 

No que se refere aos empreendimentos em grupos da atualidade, segundo Shirky 

(2012), eles podem ser compreendidos como grupos que trabalham informalmente, 

mas que alcançam dimensões multinacionais. Os resultados desses esforços são 

diversos, e segundo Shirky (2012) divergirão ainda mais a medida que novas ferramentas 

forem descobertas. Com isso, o autor defende que os efeitos gerados são múltiplos, e 

não convergentes, e se definem de acordo com o nível de aproximação dos indivíduos 

que compõem os grupos. 

Nesse sentido, Shirky (2012) mostra que há uma escala de atividades nos 

empreendimentos em grupo, ideia que concorda com a de Smith (1994) quando 

defende que as atividades intelectuais dos grupos acontecem em diferentes níveis. Para 

Shirky (2012), as atividades nos grupos são proporcionadas ou melhoradas pelas 

ferramentas sociais. Cada grau da escala de atividades possui um nível de dificuldades. 

Se considerada a ordem crescente, segundo Shirky (2012), se teriam os níveis do 

compartilhamento, o da cooperação e o da ação coletiva. Sobre eles discorreremos nas 

seções a seguir.  

 

2.1 O compartilhamento 
 

 

Para Shirky (2012), o compartilhamento é a atividade que menos requer 

empenho dos participantes. Há uma liberdade em grande escala nos ambientes digitais 

que se valem do compartilhamento, como é o caso do Flickr. Nele, mesmo o 

compartilhamento público sendo o padrão de funcionamento, os sujeitos podem optar 

em mostrar suas fotos somente para usuários pré-definidos ou não mostrá-las a 

ninguém. Nesse tipo de atuação o sujeito participante cria o mínimo de complicações 

para a convivência em grupo, afirma o autor.  

O compartilhamento consciente da própria produção é a forma mais fácil de se 

valer das chamadas ferramentas sociais, acredita Shirky (2012). Esse tipo de 

compartilhamento difere daquele que o usuário compartilha sem ter ciência, sem optar 
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em contribuir. Esse é o caso do Google quando capta as preferências dos usuários por 

meio dos links acessados por eles, e constrói um recurso que será disponibilizado à 

comunidade (SHIRKY, 2012). 

Shirky (2012) destaca que o estímulo para compartilhar informações 

importantes é recorrente. Todavia, a forma desse compartilhamento de informações 

nem sempre foram fáceis ou assertivas. Pode-se tomar como exemplo o intuito de se 

compartilhar uma notícia de jornal antes das tecnologias da informação e comunicação. 

As dificuldades aparentemente pequenas, como recortar, copiar e enviar por correio a 

notícia, tornam-se significativas para limitar a frequência desse tipo de 

encaminhamento (SHIRKY, 2012). 

Atualmente esse tipo de estímulo está a um clique de distância, de forma que 

compartilhar conteúdos com uma só pessoa tem praticamente a mesma facilidade de 

compartilhar conteúdos com muitas pessoas, e qualquer um dos receptores pode 

compartilhar e replicar esses conteúdos para ainda outras pessoas com a mesma 

facilidade que o remetente original o fez (SHIRKY, 2012). 

Dessa forma, Shirky (2012) defende que o impulso em compartilhar não é novo, 

pois antes do e-mail, dos blogs ou das redes sociais as pessoas publicavam informações 

em boletins ou clippings de notícias. Nesse sentido, o autor destaca que parece tentador 

inferir que as tecnologias atuais são melhoramentos daquilo que era praticado 

anteriormente. Entretanto, essa ideia pode ser ao mesmo tempo certa e errada. Isso 

porque os aperfeiçoamentos trazidos por essas tecnologias são profundos ao ponto de 

gerar novos efeitos. Shirky (2012) destaca que a Filosofia estabelece distinções entre 

diferença de grau e diferença de qualidade. A diferença de grau está relacionada àquilo 

que seria o mais do mesmo, ao passo que a diferença de qualidade remete a algo que é 

novidade. Nesse sentido, o que se vê hoje na diferença do grau do compartilhamento é 

tão expressivo que acaba por gerar diferenças de qualidade.  

O compartilhamento está diretamente relacionado ao reuso da informação, haja 

vista que a informação compartilhada agrega, com maior frequência, conteúdos de uma 

produção que antecede àquele que a compartilhou. Isso não anula o fato de existir 

muitos conteúdos originais gerados pelos usuários que podem ser compartilhados 

principalmente nas redes sociais, que são os ambientes com maior incidência de 

compartilhamentos de conteúdos, afirma Osatuyi (2013).  
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No reuso da informação, presente na ação de compartilhar, pode se perceber a 

geração de conteúdo. Isso porque, quando junto ao compartilhamento há a presença 

de aplicação de filtros, representação, organização de informações e avaliação, novos 

elementos são agregados à informação inicial, sendo ela modificada a partir da 

perspectiva de quem a compartilhou. A inteligência coletiva emerge também nesses 

processos. Quando um objeto informacional é compartilhado numa dada rede social, 

por exemplo, e junto a ele são inseridas hashtags com descrições que permitem a 

recuperação da informação em questão, existem novas informações atreladas à 

informação principal. Há um novo conteúdo gerado, pois um novo sentido é atribuído à 

informação inicial. Por isso, considera-se que nessas situações o compartilhamento 

pode agregar valor semântico ao objeto compartilhado.  

A depender de quem compartilha o conteúdo nas redes sociais o valor agregado 

ao conteúdo é enriquecido simplesmente pela autoridade que o sujeito que compartilha 

dispõe na comunidade on-line ou não.  São esses os casos dos chamados influenciadores 

digitais que monetizam suas postagens recomendando um produto ou serviço, e 

atrelam suas imagens às das marcas que representam. Há uma notória diferença de 

impacto nas redes sociais quando, por exemplo, o jogador Cristiano Ronaldo, que em 

dezembro de 2017 possuia 117 milhões de seguidores no Instagram, divulga uma 

imagem de um produto esportivo, e chaga a mais de 3,5 milhões de curtidas, do que 

quando a mesma imagem e compartilhada por um sujeito que não é considerado como 

uma autoridade em assuntos esportivos. Nesse caso, o que agrega valor ao conteúdo da 

publicação é a autoridade de quem a compartilha.  

As informações compartilhadas na Internet pelos usuários de informação, que 

em tempo de conhecimento interativo são também produtores de informação, versam 

sobre os mais variados assuntos: banalidades, assuntos pessoais, política, celebridades, 

religião, etc. A diversidade de assuntos e a facilidade de replicação dessas informações 

gera efeitos não apenas naquele que provê a informação, mas também para aquele que 

a recebe. Quanto a receptividade e reuso dessas informações compartilhadas, observa-

se que o contexto das redes sociais acaba por gerar indivíduos com três diferentes perfis 

quanto à credibilidades nas informações compartilhadas: o que replica conteúdos 

indiscriminadamente sem analise dos mesmos, crendo cegamente em tudo o que vê; o 

que ignora as informações compartilhadas e descrê das mesmas, haja vista que não 
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confiam nas informações disseminadas em ambientes digitais; e aquele que consegue 

ser seletivo e crítico frente as informações compartilhadas.  

Shang, Wu e Li (2017) acreditam que os processos cognitivos dos sujeitos que 

atuam no compartilhamento de informação nas mídias sociais podem ser influenciados 

pela dinâmica dos membros do contexto onde o compartilhamento de informações 

ocorre e pela qualidade do conteúdo que é compartilhado. Dessa forma, o 

compartilhamento de informação reflete uma condição situacional, a qual também 

pode variar em relação as expectativas de socialização e de colaboração de um dado 

ambiente digital, afirmam os autores.  

Por mais que o compartilhamento de informações exija menos 

comprometimento por parte daqueles que o pratica, a sensação de pertencimento a 

uma dada comunidade pode encorajar e estimular os indivíduos a essa ação. Ou seja, a 

motivação impulsiona o comportamento (SHANG; WU; LI, 2017). Quais então seriam os 

motivadores que levam os indivíduos a compartilharem informações? Para Shang, Wu e 

Li (2017), com base na chamada teoria de avaliação cognitiva, a ação de compartilhar 

informações advém de estímulos intrínsecos e intrínsecos aos indivíduos. A motivação 

extrínseca é percebida quando a satisfação no ato de compartilhar informação se dá 

pelas recompensas que a comunidade fornece ao indivíduo que compartilha. Por outro 

lado, a motivação intrínseca ocorre quando a atividade de compartilhar é empreendida 

para satisfazer uma necessidade imediata e o comportamento é guiado por sentimentos 

próprios do indivíduo que não são oriundos de uma relação de causa-efeito com o 

ambiente em que ele está.  

Valendo-se do método de grupo focal Shang, Wu e Li (2017) selecionaram os seis 

principais motivadores que interferem no comportamento de compartilhar informações 

nas mídias sociais. Foram identificados três motivadores extrínsecos e três motivadores 

intrínsecos, como se pode ver no quadro 2. 

Quadro 2 -  Motivadores que interferem no comportamento de compartilhar informações nas 
mídias sociais 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Shang, Wu e Li (2017). 

Motivadores extrínsecos Motivadores intrínsecos
Utilidade percebida Tendência ao altruísmo

Identificação da comunidade Satisfação percebida
Interação social Autoeficácia
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Dentre os extrínsecos tem-se: utilidade percebida, identificação da comunidade 

e interação social. De acordo com os autores, a utilidade percebida é a percepção de 

melhora de desempenho que um indivíduo desenvolve ao utilizar um sistema específico. 

Está relacionada diretamente às vantagens que o ambiente pode oferecer. A 

identificação de comunidade diz respeito à sensação de pertencimento do indivíduo ao 

grupo. A interação social refere-se ao processo de aquisição de conhecimento e 

desenvolvimento de competências que fazem os indivíduos agirem mais habilmente em 

sociedade, implicando assim na sensação de apoio social. 

Os três motivadores intrínsecos são: tendência ao altruísmo, satisfação 

percebida e autoeficácia.  A tendência ao altruísmo diz respeito ao desejo de ajudar os 

outros sem a real necessidade de recebimento de contrapartidas ou recompensas. Já a 

satisfação percebida é a experiência de rápido prazer ou diversão no uso das tecnologias 

ou no envolvimento com tecnologias. A autoeficácia diz respeito a crença que o 

indivíduo possui em si próprio quanto suas capacidades de realizar um dado 

comportamento.  

As plataformas de mídias sociais podem oferecer recursos que interferem de 

diferentes formas no ato de compartilhamento informação por parte dos usuários, 

afirmam Shang, Wu e Li (2017). Isso porque, para os autores, diferentes propostas de 

mídias sociais oferecem propostas de interação diferentes, as quais podem moldar a 

intensão de compartilhar.  

Nesse sentido, Shang, Wu e Li (2017) explicam que existem as plataformas que 

operam para a troca e agregação de experiência por parte de seus usuários e para 

oferecer um suporte social intenso a eles a fim de que eles agreguem suas necessidades 

sociais e emocionais. Tem-se como exemplos desses tipos de plataformas o Facebook e 

o Flickr. Há também as plataformas que servem para aprimorar e explorar o 

conhecimento com maior profundidade, como por exemplo a Wikipédia e o 

OppenOffice.org.  

Apesar de Shang, Wu e Li (2017) considerarem que o compartilhamento esteja 

presente nas plataformas para troca e agregação de conteúdos e também nas que se 

propõe a aprimorar e explorar o conhecimento, considera-se que o compartilhamento 

esteja mais fortemente expresso nas primeiras plataformas mencionadas, uma vez que, 



32 
 

como visto até aqui, a ação de compartilhar requer menos empenho dos sujeitos 

envolvidos. Dessa forma, é pouco provável que as ações de compartilhamento estejam 

voltadas a atividades mais dispendiosas e exigentes como o aprimoramento e busca de 

conhecimento. 

Por essa razão entende-se que o sentido do compartilhamento no primeiro 

exemplo é de ser uma ação recorrente e, muitas vezes, descompromissada, e com 

motivações claramente pessoais. Na maioria dessas situações, informações banais 

podem ser evidenciadas, e a relevância dos conteúdos parece apenas fazer sentido para 

o sujeito que pratica o ato de compartilhar. Tem-se como exemplo os inúmeros testes 

que alguns usuários do Facebook realizam e compartilham em suas redes, como por 

exemplo os que intentam diagnosticar transtornos de saúde emocional como o TOC – 

Transtorno Obsessivo Compulsivo com apenas algumas respostas de um quiz on-line. 

Ou ainda testes que desejam revelar “o que estaria tatuado na sua testa”, fazendo 

menção ao caso de tortura do jovem do ABC Paulista acusado de roubo, e que teve sua 

testa tatuada com dizeres difamatórios, ocorrido em junho de 2017. Nesses casos vê-se 

o potencial dessas redes em permitir que sejam compartilhados conteúdos de assuntos 

sérios, como a saúde e problemas sociais que ferem à dignidade humana, de forma 

banalizada. Vê-se também como o compartilhamento de tais resultados parece ser de 

relevância apenas para quem realizou o teste, e não necessariamente para a audiência 

da rede. 

Certamente que também existem exemplos muito positivos que advêm das 

facilidades de compartilhamento de informação nas mídias sociais, como por exemplo 

a divulgação de foto de pessoa desaparecida que é fortemente compartilhada, e viraliza 

nas redes, permitindo que o desaparecido seja encontrado. Esse foi o caso de uma 

família paulistana que postou uma foto no Facebook de um ente que sofria de Mal de 

Alzheimer e estava desaparecido, como mostra VITULLI (2011), em matéria publicada 

pelo Uol Notícias. A foto foi compartilhada por mais de trinta mil pessoas, e em menos 

de vinte quatro horas após o compartilhamento ter sido feito foi possível encontrar o 

ente que havia sido desaparecido.  

O compartilhamento de informações banais leva a ponderar o porquê da maioria 

das pessoas se sentirem tão incomodadas com esse tipo de publicações nas mídias 

sociais. Para Shirky (2012), esse incomodo pode ocorrer porque muitos estão 
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acostumados com a distinção entre o funcionamento de uma mídia de comunicação e 

uma mídia de transmissão. Nessa reflexão, Shirky (2012) procura diferenciar os tipos de 

mídia. A mídia de transmissão, como o rádio e a televisão, refere-se a uma ampla 

distribuição de mensagens a partir de uma central. Seu objetivo é publicar uma 

mensagem para que todos saibam, funcionando como um amplificador de um para 

muitos. Já a mídia de comunicação pressupõe que exista um emissor e um receptor que 

enviam e recebem conteúdo um do outro. O que se tem hoje é uma mídia com o padrão 

de muitos para muitos.  

Com as mudanças atuais das tecnologias de comunicação a diferenciação entre 

esses padrões está ficando imperceptível, afirma Shirky (2012). Nesse contexto, a maior 

parte dos conteúdos gerados pelos usuários das mídias sociais são criados para 

comunicação em pequenos grupos, mas pensa-se comumente que o que todos estão 

publicando é para o grande público. Mas na verdade não é. Essas informações inseridas 

em ambientes digitais públicos não necessariamente são destinadas ao público. A 

maioria das pessoas não estão habituadas a ver conteúdos públicos que não estão 

direcionadas a elas. Nessa reflexão, Shirky (2012, p. 75) alerta que  

a maior parte do conteúdo gerado por usuários não tem nada de “conteúdo” 
no sentido de ser criado para consumo geral, assim como um telefonema 
entre você e um parente não é “conteúdo gerado por família”. Muita coisa 
criada a cada dia é apenas a matéria comum da vida – mexerico, breves 
informações, pensamentos em voz alta -, mas agora isso é feito no mesmo 
meio que material profissionalmente produzido.  
 

No segundo caso, onde as plataformas servem para explorar e aprimorar o 

conhecimento, consideramos sim que há uma forma de compartilhamento no sentido 

de partilha de saberes para a construção de uma proposta única. Todavia, esse 

compartilhamento compromissado e que resulta em um conhecimento objetivado 

parece estar mais próximo do que nessa pesquisa é entendido por produção 

colaborativa, como se verá mais adiante. 

Para Shirky (2011) a mídia social alterou de forma sútil o entendimento sobre o 

compartilhamento. Antes o compartilhar demandava um grau alto de conexão entre o 

doador e o receptor, requeria que os atores envolvidos nessa ação se conhecessem, e 

tendia a ser uma ação recíproca (SHIRKY, 2011). Entretanto, afirma o autor, a mídia 

social expandiu o alcance e a vida útil do compartilhamento. Dessa forma, Shirky (2011) 

identifica quatro formas de compartilhamento: o pessoal, o comum, o público e o cívico. 
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O compartilhamento pessoal é a forma mais simples. Nele participantes e 

beneficiários agem de forma individual, e recebem valor pessoal da presença uns dos 

outros. As ferramentas digitais geram um potencial de longo prazo para o 

compartilhamento, não exigindo requisitos extras para ação. A disponibilização de um 

objeto on-line, como uma foto, é uma forma compartilhamento, mesmo que ninguém 

jamais veja essa foto (SHRIKY, 2011). Assim, vê-se que esse tipo de compartilhamento 

independe da interação entre compartilhantes e beneficiários, e tampouco da reação 

quanto ao recurso disponibilizado em ambiente digital. 

O compartilhamento comum acontece em grupos de colaboradores, e requer 

mais interação entre o grupo de participantes, afirma Shirky (2011). Esse tipo de 

compartilhamento gera valor comum, e é aproveitado pelos próprios membros do 

grupo envolvidos na ação.  

O compartilhamento público diz respeito à criação de um recurso público por um 

grupo de colaboradores, como por exemplo o projeto de criação do software Apache, 

em que os programadores que criam a solução utilizam eles mesmo o sistema e desejam 

que outras pessoas o utilizem também (SIRKEY, 2011). Por isso, o valor gerado nesse 

tipo de compartilhamento é tão interativo quanto o gerado no compartilhamento 

público. Entretanto, ele é mais aberto à participação dos de fora do grupo, além de 

permitir que os resultados das ações do grupo sejam disponibilizados mesmo aos não 

participantes do grupo (SHIRKY, 2011), justificando assim seu caráter público. 

Por fim, o compartilhamento cívico destacado por Shirky (2011) é o que ocorre 

quando um grupo tenta transformar a sociedade, dedicando-se a criação de valor cívico, 

que é igual ao público. O intuito de mudança social almejado no compartilhamento 

cívico visa alcançar toda a sociedade, e não só os membros do grupo mobilizador, afirma 

Shirky (2011).  

A sociedade se beneficia mais dos valores público e cívico do que dos valores 

pessoal e comum, afirma Shirky (2011). Por isso, para o autor, nossas atenções deveriam 

estar voltadas para esses tipos de valores. Para ele, a depender do que celebramos uns 

nos outros, temos condições de conseguir esses dois tipos de valores. Se antes a 

mobilização social em prol do bem cívico era tarefa dos governos e entidades sem fins 

lucrativos, hoje pessoas comuns podem assumir essas ações suportadas pelas 

tecnologias digitais (SHIRKY, 2011). Quanto mais houver intensão de se gerar valor 
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cívico, mais necessária a integração para o atingir os objetivos compartilhados, afirma o 

autor.  

A análise do que Shirky (2011) denomina como o compartilhamento público e 

compartilhamento cívico se aproximam mais fortemente do que o seu trabalho 

posterior, de 2012, “Lá vem todo mundo: o poder de organizar sem organizações”, 

define como produção colaborativa e como ação coletiva, respectivamente. Isso porque 

a criação de um recurso de valor público, característica do compartilhamento público, 

equivale ao que ele posteriormente denomina de produção colaborativa; e as mudanças 

sociais próprias do compartilhamento cívico se aproximam dos anseios das mobilizações 

da ação coletiva. As especificações dessas duas manifestações serão explanadas nas 

sessões a seguir.  

 

 

2.2 A cooperação 
 

 

No segundo degrau da escada de atividades da atuação dos sujeitos nos grupos 

está a chamada cooperação. Essa é tida como mais difícil que o compartilhamento. Isso 

porque a prática da cooperação exige que haja uma mudança de comportamento por 

parte dos sujeitos, para que estejam em sincronia uns com os outros (SHIRKY, 2012). 

Diferentemente do compartilhamento, que fundamentalmente agrega pessoas, 

a cooperação acaba por gerar identidade de grupo, afirma Shirky (2012). Ou seja, há 

clareza de com quem se está cooperando. E a atividade principal onde se pode construir 

a identidade de grupo é a conversa. Essa pode ser por chats, por e-mails, por fóruns de 

discussão, etc. É importante destacar que, como afirma Ferreira (2014), a ciência, a arte 

e a filosofia também se desenvolvem a partir do diálogo.  

A conversa, que permite a geração de maior senso de comunidade que o 

compartilhamento, também traz algumas complicações. Não é fácil impedir que essas 

conversas tomem encaminhamentos mais banais. Por essa razão, para que os grupos 

preservem padrões comunais é necessário que se tenham mecanismos de 

estabelecimento de regras (SHIRKY, 2012).  
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Na obra de Sennett6 (2015) a cooperação é entendida como uma habilidade, que 

“[...] requer a capacidade de entender e mostrar-se receptivo ao outro para agir em 

conjunto [...]” (SENNETT, 2015, p.10). Tanto nos infortúnios quanto nas reviravoltas do 

tempo é pela cooperação que os grupos são sustentados, afirma Sennett (2015). A 

cooperação como habilidade permite ajudar os indivíduos e grupos a apreenderem as 

consequências de suas ações, de forma que para se chegar a um referencial ético de 

comportamento é necessário considerar os efeitos das ações tomadas pelos indivíduos 

e grupos em relação a outros diferentes deles. Por essa razão Sennett (2015) afirma que 

o benefício das formas mais exigentes de cooperação é a compreensão do próprio 

indivíduo que coopera.  

De forma objetiva, Sennett (2015, p.15) define cooperação [...] como uma troca 

em que as partes se beneficiam”. Para o autor a cooperação é imediatamente 

identificável nos seres vivos, pois esse apoio recíproco está nos genes deles. Os seres 

sociais cooperam para conseguir aquilo que não conseguiriam alcançar sozinhos 

(SENNETT, 2015). Esse tipo de cooperação, segundo Sennett (2015), é a cooperação 

natural.  

 Apesar do entendimento de que existe uma cooperação natural nos seres 

sociais, há também a instabilidade dessa cooperação. Tal instabilidade se dá pelo fato 

de não existir um ambiente natural fixo. Por isso, a cooperação natural não deve ser 

entendida como uma lei do comportamento. 

Ainda que Sennet (2015) concorde com o fato de a cooperação não poder ser 

compreendida como um comportamento fixo, ele entende que a cooperação assegura 

a sobrevivência das espécies, inclusive a humana. Para ele as insuficiências individuais 

podem ser compensadas pela divisão do trabalho, de forma que um grupo pode se 

tornar mais potente quando cada membro executa pequenas tarefas. Todavia, é 

importante que tal divisão seja flexível. Vejamos o caso dos insetos sociais. As abelhas, 

por exemplo, são dotadas de material genético que as permitem assumir uma função 

                                                           
6 Richard Sennett foi professor de Humanidades na New York University, e de Sociologia na London School 
of Economics and Political Science. Atualmente é professor-visitante emérito na University of Cambridge. 
Sua pesquisa está focada em etonografia, história e teoria social, e se concentra na compreensão de como 
os indivíduos se tornam interpretes competentes de suas próprias experiências, apesar dos obstáculos 
sociais colocados em seus caminhos (SENNETT, 2016). 
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executadas por outros membros da colmeia, quando há algum infortúnio ou doença 

entre os membros da comunidade (SENNET, 2015). Essa possibilidade de troca de papeis 

mostra uma divisão social flexível.  

A flexibilidade destacada por Sennett (2015) é necessária justamente pelo fato 

de o próprio ambiente de convivência dos seres sociais estar em constante modificação. 

Mesmo havendo um padrão de comportamento, sendo neste caso, o padrão da 

cooperação, não se pode deixar de considerar que a mudança ambiental geralmente 

antecede os comportamentos padronizados, afirma Sennett (2015). 

Há um outro tipo de cooperação mais difícil e exigente que visa reunir indivíduos 

que tenham interesses distintos ou que sejam conflitantes. É a chamada cooperação 

intensa ou capacitada. Nesse caso, o desafio que se apresenta é a reação ao outro a 

partir dos termos dele, afirma Sennett (2015). Segundo o autor o que é mais importante 

nesse tipo de cooperação é o fato dela exigir habilidade. Nesse sentido, Sennett (2015) 

retoma a compreensão de habilidade de Aristóteles, que a define como techné, ou seja, 

a técnica de fazer algo acontecer fazendo bem esse algo. 

Mesmo que o termo habilidade sociais não seja o predileto, por remeter às 

pessoas com habilidades em conversar durante um coquetel, por exemplo, é válido 

considerar que existem habilidades sociais que são realmente sérias, como as ações de 

ouvir e agir com atenção, encontrar convergências, gerir discordâncias e evitar 

frustrações (SENNET, 2015). A essas atividades dá-se o nome de habilidades dialógicas. 

Essa cooperação intensa e capacitada destacada na observação de Sennett 

(2015) parece estar mais fincada no plano do ideal e longe do plano prático cotidiano. 

 A compreensão da cooperação como uma das partes da inteligência coletiva leva 

a considerar o exposto por Lévy (2002), que assegura que a inteligência coletiva só pode 

se desenvolver a partir da chamada cooperação competitiva ou competição 

cooperativa. O equilíbrio entre cooperação e competição é que faz nascer a inteligência 

coletiva (LÉVY, 2002, 2011).  

 A hipótese levantada por Lévy (2000, p.97) é que “[...] a inteligência coletiva 

emerge do processo de cooperação competitiva, incidindo a competição 

essencialmente nas capacidades cooperativas dos actores em concorrência”. Para ele, a 

competição é uma manifestação da liberdade ou espontaneidade criativa, e a 
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inteligência coletiva cresce ao mesmo tempo em que a organização da cooperação 

competitiva entre os seres humanos melhora (LÉVY, 2000). 

 Lévy (2000) destaca que a palavra competição advém do latim competere, que 

significa inclinar para um mesmo ponto. Há um significado paradoxal nessa etimologia, 

haja vista que a competição parece estar mais próxima de um fenômeno de divergência. 

Todavia, Lévy (2000) mostra que os que pretendem alguma vitória correm lado a lado, 

e podem identificar qual a direção que o que corre mais depressa seguiu. Por outro lado 

Lévy (2000) mostra que é justamente pelo fato de um grupo coerente seguir um plano 

e se deparar com a realidade mutável, que sempre se encarrega de questionar a teoria 

seguida por aquele grupo, é que o conjunto de indivíduos passa a divergir do objeto 

fixado inicialmente.  

 Quanto ao aspecto criativo da competição, Lévy (2000) mostra que na escala 

coletiva, uma comunidade não pode se tornar criativa se repetir padrões, e não se 

permitir desafiar-se.  Por isso, o significado central da competição nos processos de 

inteligência, segundo Lévy (2002), é a abertura do espaço. Essa abertura está 

relacionada à ampliação de possibilidades de escolha, de forma que essa escolha se 

torna “[...] melhor quanto maior for o número de possibilidades entre as quais é feita” 

(LÉVY, 2000, p. 109).   

 Essa abertura relaciona-se ao aceitar a pluralidade e lidar com o aparecimento 

do imprevisto, do não delimitado previamente. E justamente na abertura ao não 

experenciado que se encontra a aprendizagem por excelência (LÉVY, 2000). 

 Apesar de competição e cooperação parecerem ser conceitos antagônicos, do 

ponto de vista da construção de uma inteligência coletiva, há um sentido deles 

caminharem juntos. A observação das dinâmicas da comunidade científica permite 

elucidar o como a competição e a cooperação podem fazer sentido juntas.  

No âmbito científico, se não houvesse a possibilidade de propor ideias 

divergentes das que em algum momento foram admitidas pela comunidade ou pelo 

senso comum, haveria pouca evolução do conhecimento, afirma Lévy (2002). Assim, por 

haver a possibilidade de competição, de contraposição de ideias, é que há cooperação. 

Nesse sentido, o autor afirma que dois aspectos são considerados: a liberdade e a o 

vínculo social. A liberdade está relacionada à competição, e o vínculo social à 

cooperação, à amizade. É necessário que os dois aspectos sejam considerados 
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concomitantemente. Isso porque, é pelo equilíbrio entre competição e cooperação, ou 

seja, entre a liberdade e amizade, que emerge a inteligência coletiva.  

Os pesquisadores científicos devem seus sucessos à capacidade de se interessar 

por outros pesquisadores, afirma Lévy (2000). Esse sucesso geralmente é mensurado 

pela quantidade de citações que um determinado autor dispões. Lévy (2000) observa 

que a citação é uma forma de medida bastante curiosa, haja vista que ela depende 

exclusivamente do desejo dos outros, pois um pesquisador somente cita um outro 

pesquisador porque o trabalho a ser citado lhe serve de alguma forma. Assim, o 

pesquisador mais citado será aquele que a comunidade científica entender que mais 

serve aos seus interesses, mostrando assim que o pesquisador mais competitivo é de 

fato o mais cooperativo (LÉVY, 2000).  

Essas formas de competição tomam novas formas no ciberespaço, a medida que 

a mensuração das formas de citação se expande para as citações nos grupos de 

discussões e páginas, para as ligações que levam a um determinado site, e para a 

quantidade de leitores de uma página. A organização desses indicadores demonstra um 

refinamento das formas tradicionais de mensurar as citações, logo, representam um 

refinamento das formas de competição cooperativa na comunidade científica (LÉVY, 

2000).  

Quando se fala de competição no âmbito da inteligência coletiva não é no 

sentido de confronto, mas no sentido de conflito. Cortella (2010) mostra uma didática 

diferenciação entre o entendimento do que é o confronto e o conflito. Conflito é parte 

da convivência, e ele pode ser positivo, uma vez que pode levar a melhoria da condição 

de convivência.  Já o confronte é uma tentativa de anulação do outro. Dessa forma ele 

é sempre negativo. O conflito não busca a anulação do outro, mas o convencimento. 

Diferentemente é o confronto, que visa vencer o outro.  

A cooperação em foco não é uma cooperação obrigatória, sistemática ou que 

vete os diferentes pontos de vistas, afirma Lévy (2002). Nessa dinâmica os conflitos são 

esperados, e são frutíferos, pois permitem a expressão do novo. 

A cooperação intelectual é a uma das mais antigas práticas da inteligência 

coletiva (LÉVY, 2002). Tem-se como demonstração disso as jornadas científicas, 

seminários e simpósios, que são oportunos para que cada um explicite o que 

desenvolve, e apresente teorias diferenciadas a fim de se chegar à construção de um 
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saber comum. A cooperação intelectual nesse contexto é tão perceptível e necessária 

que foi a própria comunidade científica que desenvolveu a Internet e dela se vale para 

sustentar as práticas mais comuns em inteligência coletiva. 

A mesma relação entre cooperação e competição é proposta por Sennett (2015). 

Ao investigar as relações existentes entre cooperação e competição Sennett (2015) 

define que o equilíbrio entre tais ações acontece no chamado espectro de troca.  

A troca, nada mais é do que a experiência de dar e receber. O espectro de 

comportamento contido nas trocas experenciadas pelos seres sociais vai do extremo do 

altruísmo ao extremo da crueldade na competição. Sennett (2015) divide o espectro de 

troca em cinco categorias, a saber: altruísmo, ganhar-ganhar, diferenciadas, soma zero 

e tudo para um só. 

O altruísmo, no contexto do espectro de troca, está baseado na questão da 

doação, a qual não pode ser compreendida como caridade abstrata, afirma Sennet 

(2015) baseado nos trabalhos da historiadora Natalie Zemon Davis. A espontaneidade é 

um aspecto do altruísmo explanado por Sennet (2015), de forma que a doação é 

altruísta quando aquele que doa não recebe nada em troca, nem mesmo o 

reconhecimento.  

Em contrapartida ao altruísmo, as trocas ganhar-ganhar parecem ser mais 

recíprocas, com ganhos mútuos (SENNET, 2015). Nesse tipo de trocas, todos os 

membros empenhados em uma dada tarefa participam do esforço e se beneficiam com 

os resultados. Tem-se como exemplo desse tipo de troca os acordos de negócios em que 

todos os envolvidos acabam ganhando alguma coisa, mesmo que tenham competido 

para chegar a esse resultado, como por exemplo nas coalizões político-partidárias da 

atualidade. Sobre isso Sennet (2015, p. 98) afirma que   

 

o equilíbrio entre competição e cooperação não acontece naturalmente no 
sentido da inevitabilidade, sem vontade e esforço, nos acordos de negócios 
ou em outras esferas da vida. As habilidades de negociação precisam ajustar 
esse equilíbrio, por exemplo, aprende a desarmar o confronto quando as 
coisas estão esquentando de tal maneira que um dos participantes ameaça ir 
embora; trata de transmitir as verdades mais desagradáveis indiretamente, 
para que um antagonista se disponha melhor a enfrenta-las. Em ambos os 
casos, temos versões pragmáticas da “sensibilidade” aos outros, o que 
significa que um mestre da negociação ganhar-ganhar geralmente aprendeu 
muito bem a lidar com a ambiguidade. 
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 Nesse sentido, a partir do exposto por Sennett (2015), entende-se que o 

equilíbrio entre competição e cooperação é induzido, e que é na negociação que esse 

equilíbrio é ajustado. Esses ajustes são vistos no apaziguar de situações de confronto e 

na habilidade em notificar questões não muito agradáveis para que haja perante elas 

enfrentamento. 

 O outro espectro de troca é o da troca diferenciada, a qual acontece pela 

discussão e pelo debate (SENNET, 2015). Mesmo havendo a possibilidade de 

divergências nessas aproximações, entende-se que isso pode ser positivo, uma vez que 

gera auto entendimento. Por essa razão, a troca diferenciada é reflexiva, pois está 

focada no que as pessoas podem apreender sobre si, e permite que os indivíduos tomem 

ciência das suas diferenças (SENNETT, 2015).  

 Shneider Júnior (2014), afirma que na troca diferenciada acontece o 

entendimento entre as diferenças, onde os envolvidos discutem as suas divisas e ideias 

contratastes e tentam chegar a um consenso.  

 Sennett (2015) mostra que os momentos onde se é possível celebrar as 

diferenças entre os indivíduos de determinado grupo são capazes de diminuir a acidez 

da comparação invejosa e proporcionar a cooperação.  

 Por outro lato, tem-se a troca que enfatiza a competição, mas não desconsidera 

a cooperação (SENNETT, 2015). A essa dá-se o nome de troca soma-zero. Nela os 

benefícios de um indivíduo ou de um grupo são convertidos em perdas para outros 

indivíduos ou grupos. Por isso, a cooperação é vista nesse contexto apenas entre os 

indivíduos que estão em um mesmo lado.  

 Na troca tudo-para-um-só, também denominada tudo-ao-vencedor, uma parte 

anula a outra parte, de forma a não haver reciprocidade. Tomando exemplos extremos, 

a troca tudo-ao-vencedor é a vista nas guerras e nos monopólios, pois sua ideia central 

é retirar os opositores (SENNETT, 2015).  

 A fim de condensar os ideais de cada tipo de troca exposta por Sennett (2015), 

elaboramos o quadro 3. 
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Quadro 3 - Espectro de troca 

Tipo de troca Característica central Relação da cooperação e competição 

Altruísmo 
Implica em auto sacrifício, e 

não necessita de 
reciprocidade. 

Ausência de equilíbrio 

Ganhar-ganhar Reciprocidade 
Equilíbrio frágil. A competição pode gerar 

benefícios mútuos. 

Diferenciada Há conscientização das 
diferenças entre as partes 

Equilíbrio 

Soma zero 
Umas das partes se sobrepõe a 

outra Competição se sobrepõe à cooperação 

Tudo ao vencedor 
 

Uma parte anula a outra parte 
e não há reciprocidade. 

Ausência de equilíbrio 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em Sennet (2015). 

 

 Ao analisar o exposto por Lévy (2002) e Sennett (2015), observa-se que se para 

se chegar à inteligência coletiva é necessário o equilíbrio entre cooperação e 

competição, e o equilíbrio entre esses dois fatores se dá no espectro de troca 

denominado como diferenciada. Pode-se inferir que há mais inteligência coletiva, 

explicitada como cooperação, onde há divergências de ideias, onde há compreensão das 

diferenças e intuitos de se chegar a um consenso. É por isso que Lévy (2015) alerta que 

a inteligência coletiva por ele proposta deve ser compreendida como “trabalhar em 

comum acordo”.  

 Dessa forma, considerando o exposto por Lévy (2002, 2015) e o quadro 3, 

baseado em Sennett (2015), quando mais próximo da linha central do quadro maiores 

são as possibilidades de geração de inteligência coletiva, haja vista que a relação entre 

cooperação e competição parece ser mais equilibrada. Além disso, vê-se que a 

cooperação se explicita onde há troca com benefícios mútuos, haja vista que essa é a 

base da cooperação definida por Sennett (2015). Por outro lado, quanto mais próximos 

às extremidades menos possibilidades de equilíbrio, logo, menos inteligência coletiva 

observada nas relações.  
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2.2.1 A Produção colaborativa 
 

 

A forma mais aplicada de cooperação é denominada de produção colaborativa 

(SHIRKY, 2012). Por isso, nessa proposta, a produção colaborativa será tratada como 

uma nuance da cooperação.  A produção colaborativa apresenta maior tensão entre os 

objetivos do indivíduo e os objetivos do grupo, e se pauta nas ideias de que “[...] 

ninguém pode receber crédito individual pelo que é criado, e o projeto não pode surgir 

sem a participação de muitos” (SHIRKY, 2012, p.47).  

O que difere o compartilhamento da informação da produção colaborativa é que 

para a produção colaborativa algumas decisões devem ser tomadas pelo coletivo. A 

produção colaborativa é bastante valiosa, mas ela é alcançada com mais dificuldade que 

o compartilhamento, uma vez que todo sua atividade e produção deve ser pautada em 

negociações (SHIRKY, 2012).  

Ferreira (2014) discorre sobre alguns aspectos da produção colaborativa, mas 

denominando-a apenas de colaboração. Diferentemente de Shirky (2012), Ferreira 

(2014) entende que a cooperação não exige negociação, apesar de ser uma atividade 

em conjunto. No seu entender a cooperação abrange uma ação heterogênea, ao passo 

que a colaboração pressupõe um maior grau de igualdade, e a busca por interesses que 

sejam comuns. Além disso, para Ferreira (2014), a cooperação é uma ação mais 

abrangente, o que implica no fato ser menos direcionada ao consenso do grupo. Por 

outro lado, na colaboração as ações empreendidas pelos grupos são mais pontuais, e 

com maior engajamento pelas partes envolvidas. 

Exemplificando a diferença entre os dois conceitos Ferreira (2014) pontua que a 

Internet não é colaborativa, ela é cooperativa, uma vez que é abrangente, e não está 

direcionada ao consenso da comunidade de usuários dessa rede. Ela envolve um 

trabalho cooperativo pois aqueles que a constroem e mantêm a alimentam de 

conteúdos, softwares e interações. Mas como é uma atividade macro, não há como 

determinar conexões pontuais, em que se possa perceber ações e influencias de sujeitos 

de forma recíproca.  

Para Ferreira (2014) existem dois tipos de colaboração: uma que se desenvolve 

em um ambiente comum, podendo ser este digital ou não, e aquela que se desenvolve 
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de maneira indireta. O autor exemplifica a colaboração indireta como sendo a que se 

estabelece no diálogo em um ambiente estático, como esse texto, em que nos apoiamos 

nas ideias de diversos autores, sem sequer tê-los vistos, ou com eles trocado 

informações. A colaboração nesse ponto se dá não porque fornecemos diretamente aos 

autores em questão alguma informação nova, que os permitiria produzir novos 

conhecimentos. Isso pode até ocorrer. Mas entende-se que a colaboração pode ocorrer 

porque a partir das colocações dos autores traçamos um caminho que considera nossa 

perspectiva científica e de mundo, e com isso promovemos tais autores, e por 

conseguinte, suas ideias.   

Entende-se que a ideia da colaboração tem como característica a reciprocidade, 

de forma que tratar de uma colaboração unilateral, em que não há troca, parece-nos 

um pouco distante do que preconizado por Shirky (2012) como sendo a colaboração que 

resulta em identidade de grupo, tampouco como o que o próprio Ferreira (2014) aponta 

como o nível de engajamento. 

Kaye (1992, 1994), ao tratar do aprendizado colaborativo, resgata o sentido 

etimológico do verbo colaborar, e pontua que o sentido do verbo está relacionado à 

noção de trabalhar junto. Esse entendimento implica na concepção de dividir objetivos 

e na intensão de adicionar valor na criação de algo novo através da colaboração (KAYE, 

1992, 1994). Para o autor, colaborar se opõem à troca de informações ou passagem de 

instruções (KAYE, 1992, 1994). Kaye (1992) também salienta que a colaboração envolve 

sinergia, e que a colaboração assume a compreensão de que o todo é maior que as 

partes individuais. Assim, percebe-se que para o autor colaborar é atividade relacional 

e que está diretamente ligada à produção de algo a partir de objetivos que são comuns 

aos envolvidos.  

A colaboração para Kaye (1994) também se define pelo que ela não é. Nesse 

sentido, o autor alerta para a distinção entre colaboração e comunicação, afirmando 

que as ferramentas e os canais de comunicação eficazes são pré-requisitos para o 

estabelecimento de uma comunicação efetiva. Entretanto, para Kaye (1994) essas 

ferramentas não são suficientes. Entende-se nesse sentido que a colaboração depende 

de ferramentas e tecnologias que a viabilize, mas que o seu cerne e motivo está no plano 

das relações humanas.  
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Pra Schons (2008), em contraponto com o exposto por Kaye (1992), a 

colaboração pressupõe que dois indivíduos ou mais trabalhem em conjunto, e troquem 

ideias e experiências. Mezura-Godoy e Talbot (2001) também destacam o aspecto da 

troca de ideias para a colaboração, haja vista que para eles a interação permanente 

entre os indivíduos do grupo é ponto fundamental para a colaboração, e serve para a 

definição de tarefas e trocas de ideias. Para Mezura-Godoy e Talbot (2001) o trabalho 

colaborativo trata da participação de um grupo de indivíduos para o alcance de um 

objetivo comum.  

Apesar da oposição entre algumas percepções de Kaye (1992) e as de Shon 

(2008), entende-se que há uma concordância entre ambos: o entendimento de que o 

todo é o foco da colaboração.  

Shons (2008) também destaca que a base da colaboração é a construção coletiva 

para a elaboração de um produto final, construído na mudança de percepção do que é 

público e o que é privado, uma vez que o “nosso” passa a ser evidenciado nesse 

processo. 

Tendo em vista os expostos de Key (1992), Schons (2008) e Mezura-Godoy e 

Talbot (2001) fica claro que a colaboração é uma ação relacional, que visa objetivos 

comuns e que resulta na produção de conteúdos a partir de tais objetivos.  

Destacando o caráter de unicidade, Smith (1994, p.3-4, tradução nossa) afirma 

que “a colaboração traz consigo a expectativa de um propósito singular e uma 

integração perfeita das partes, como se o objeto conceitual fosse produzido por uma 

única boa mente”7, e exemplifica que um documento produzido colaborativamente terá 

mensagem e objetivo claros, de forma que não seria possível identificar a autoria de 

cada parte do texto. Dessa forma, a produção colaborativa poderia agregar a unicidade 

do conteúdo e das identidades dos produtores de conteúdos.  

A visão de Shirky (2012) acerca da diferenciação existente entre a cooperação e 

a colaboração pode ser resgatada em Smith (1994), uma vez que a distinção acerca do 

rigor nas demandas de integração das competências intelectuais dos dois tipos de ação 

é destacada pelo autor.  

                                                           
7 “Collaboration carries with it the expectation of a singular purpose and a seamless integration of the 
parts, as if the conceptual object were produced by a single good mind” (SMITH, 1994, p.3-4). 
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A distinção entre a cooperação e a colaboração trazidas por Smith (1994) se 

apresenta num contexto onde o autor procura examinar a ideia de inteligência coletiva, 

e atribuir a ela substancialidade que a permita sair da percepção vaga do tema para um 

conceito razoavelmente bem definido, e permitir a construção de uma teoria da 

inteligência coletiva que possa ser testada e refinada.  

Smith (1994) mostra que os indivíduos envolvidos em projetos cooperativos 

realizam suas tarefas individuais a partir de um plano amplo. Dessa forma, os que 

realizam as tarefas individuais não precisam, necessariamente, saber o que os demais 

membros do projeto estão realizando.  

Para Smith (1994), a percepção do conceito de inteligência coletiva no âmbito de 

um projeto colaborativo é mais perceptível do que em um projeto cooperativo. Nesse 

sentido, o autor sugere que a inteligência coletiva seja um requisito para a existência de 

uma colaboração efetiva, e assume que a inteligência coletiva é uma forma de 

comportamento intelectual, que é parcialmente induzida pelas tecnologias. 

Braz e Souza (2014) apresentam um olhar da Ciência da Informação acerca da 

produção colaborativa. Para eles, a produção colaborativa se evidencia por permitir e 

aumentar as fontes de informação do ciberespaço, uma vez que a dinâmica desse tipo 

de produção é ampla e abrangente pelo fato de envolver uma quantidade expressiva de 

usuários.  

Os autores destacam que, mesmo sendo a produção colaborativa um dos pontos 

fortes do ciberespaço, ela enfrenta questionamento quanto a validade e a qualidade dos 

seus conteúdos. Tais questionamentos se pautam no fato de que a produção 

colaborativa descentraliza o controle de produção de informação de conteúdos dos 

meios de comunicação de massa, e também pelo fato de em certo ponto, ela possibilitar 

o nivelamento dos produtores de conteúdo, colocando em um mesmo patamar 

amadores e especialistas.  

Sobre o primeiro aspecto, os questionamentos acerca da produção colaborativa 

destacados por Braz e Souza (2014), consideramos que a descentralização da produção 

não anula ou invalida os meios de comunicação de massa, mas que ela tira o foco das 

produções de conteúdos conduzidas de um para muitos, e potencializa a possibilidade 

de produção de muitos para muitos.  
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Sobre o segundo aspecto destacado por Braz e Souza (2014), parece que na 

produção colaborativa o nivelamento entre especialista e amadores é potência, mas não 

necessariamente efetivo.  

O nivelamento de especialistas e amadores na produção colaborativa, segundo 

Braz e Souza (2014) contribui para o questionamento sobre os conteúdos produzidos 

nessa modalidade, sobretudo ao que diz respeito à confiabilidade e à validade deles.  

Se a igualdade nas produções colaborativas pode ser percebida na possibilidade 

de ocupação dos espaços de discurso e produção de conteúdo pelos coletivos 

inteligentes, o mesmo não acontece no que se refere à igualdade e equilíbrio de 

participação por frequência de ação. 

Sobre isso Shirky (2012) toma como exemplo de produção colaborativa a 

Wikipédia. Ele salienta que esse projeto funciona a partir da divisão espontânea do 

trabalho. Essa é implementada de uma maneira muito menos administrativa do que as 

existentes em contextos altamente gerenciados. Não há um gerente que diga quem fará 

o quê, e em quanto tempo. Muitas vezes há apenas sinais de que algo precisa ser criado, 

como por exemplo, um assunto ainda não explorado por algum verbete. Os esforços 

nesse tipo de projeto são variáveis.  

Como exemplo dessa variabilidade, Shirky (2012) considera um artigo construído 

por 129 colaboradores. Desse total, cem fizeram apenas uma edição no artigo, enquanto 

a soma das edições feitas por seis colaboradores mais ativos se aproximou das cinquenta 

edições, ou seja, quase um quarto do total de edições. O colaborador que mais 

contribuiu com o artigo em questão é dez vezes mais ativo que o colaborador médio, e 

também mais de cem vezes mais ativo que o colaborador menos ativo.  

Nesse sentido Shirky (2012) afirma que a Wikipédia é composta por grande 

quantidade de colaboradores ociosos, pois a maioria dos colaboradores editam um 

artigo uma única vez, ao passo que a maior parte das colaborações vem de um grupo 

menor que é mais frequente em colaborar.  

Se hoje há a disponibilização de tecnologias que permitem que todos participem 

de forma igualitária nos empreendimentos em grupo, seria correto pensar que cresceria 

a igualdade de participação, afirma Shirky (2012). Todavia, não é isso que ocorre. 

Existem muitas pessoas colaborando pouco com as produções de conteúdo na Rede, e 

poucas pessoas colaborando muito. Esse padrão é observado nas mídias sociais, em 
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listas de discussão, nos blogs e também na Wikipédia (SHIRKY, 2012). Esse desequilíbrio 

assume a mesma forma em diferentes tipos de comportamento, afirma o autor. A esse 

fenômeno dá-se o nome de lei de potência. A distribuição por lei de potência ocorre 

quando em contextos sociais um conjunto de itens é classificado com base em sua 

frequência de ocorrência (SHIRKY, 2012). 

A lei de potência mostra que quanto mais alta a classificação de um item, o 

desequilíbrio se torna mais extremo, afirma Shirky (2012). O autor afirma que a lei de 

potência “[...] descreve dados em que a enésima posição tem 1/n da classificação da 

primeira” (SHIRKY, 2012, p. 108). Assim, o autor mostra que há uma distância maior 

entre a primeira e a segunda posição que entre a segunda e a terceira posição, e assim 

sucessivamente. Shirky (2012) relembra que esse padrão também se observa nas 

discussões de Chris Anderson em “A cauda longa”, quando demonstra que os itens 

oferecidos no comercio on-line não vendem bem, mas geram uma receita considerável 

quando tomados em conjunto. Esse mesmo padrão também pode ser observado nas 

ferramentas de empreendimento de ações em grupo na Internet, e nas próprias 

interações sociais.  

Esse desequilíbrio não prejudica o funcionamento desses empreendimentos 

sociais, mas os impulsiona (SHIRKY, 2012). Não há iniciativas para a mudança desse 

padrão de comportamento, ou a busca de igualdades na participação, pois mesmo 

havendo diferenças de participação, os sistemas se mantêm, e tiram proveito dessa 

desigualdade, afirma Shirky (2012). 

 

 

2.3 A Ação coletiva 
 

 

O esforço em grupo mais difícil, que exige mais de seus participantes, é a ação 

coletiva (SHIRKY, 2012). É o terceiro grau de dificuldade na escada de atividades grupais. 

A ação coletiva requer que um número de pessoas se comprometa a realizar esforços 

em conjunto, de forma que as decisões tomadas em grupo sejam a regra para os 

indivíduos. Dessa forma, a coesão do grupo torna-se elemento fundamental para o 

alcance do sucesso nas atividades a serem realizadas (SHIRKY, 2012).  
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O principal desafio da ação coletiva é a governança, ou seja, regras para perda, 

afirma Shirky (2012). Nesse sentido, toda vez que uma ação coletiva for realizada e uma 

decisão for tomada pelo grupo, certamente alguns membros terão suas vontades não 

atendidas. Proporcionalmente, quanto mais membros um grupo tiver ou quanto mais 

decisões tiverem que ser tomadas, mais frequentes serão as frustrações de parte do 

grupo. Todavia, entende-se que se houver uma visão compartilhada consistente para 

manter os membros unidos, as possibilidades de um grupo empreender ações coletivas 

serão maiores, mesmo que esporadicamente algumas decisões sejam de desagrado de 

alguns membros (SHIRKY, 2012). Por esse motivo, a organização de uma ação coletiva é 

mais complexa que o compartilhamento e a produção colaborativa. 

Em concordância com a necessidade de estabelecimento de uma visão 

compartilhada proposta por Shirky (2012), Costa (2011) afirma que é necessário 

construir propósitos comuns nas ações coletivas, e que essa definição é o que marca a 

existência de qualquer grupo. Esse propósito é o que mobiliza um coletivo, afirma Costa 

(2011).  

Shirky (2012) descreve a chamada “tragédia do terreno Comunal”, também 

conhecida como “Tragédia dos Comuns”, como sendo a ação coletiva mais comum. Esse 

padrão, segundo o autor, foi cunhado por Garret Hardin, e explica situações em que os 

sujeitos teriam um certo incentivo para danificar algum bem comum. O exemplo que 

melhor ilustra esse padrão é o de uma pastagem utilizada por um grupo de pastores. 

Cada pastor leva suas ovelhas para pastarem nesse pasto comum, e é também comum 

o interesse de todos em manter a pastagem sadia. Para isso é necessário que cada 

pastor tome as devidas precauções para que suas ovelhas não consumam de mais o 

pasto. Nesse sentido, enquanto todos não sucumbirem a um pensamento ganancioso 

todos se beneficiam. Todavia, assim que um dos membros do grupo decidir extrapolar 

as regras, só restará aos outros fazerem o mesmo. Nisso está a Tragédia do Terreno 

Comunal: mesmo que cada sujeito concorde que o grupo se beneficiará da restrição 

comum, os estímulos individuais estão na contraposição desse resultado benéfico. 

 Aquele que se beneficia de algo sem fornecer nada em troca são aproveitadores. 

Na visão de Shirky (2012), a sociedade atual lida com eles de duas formas: ou eliminando 

o terreno que é comum, e transferindo as partes comuns para cada membro do grupo; 

ou aplicando a governança, entendida como a coerção mútua, e que inviabiliza que os 
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sujeitos ajam com base nos seus interesses e não nos do grupo. Por essa razão que a 

ação coletiva envolve regras para a perda. 

No que se refere a ilustração das atividades em grupo, e das necessidades de 

coerção mútua para a manutenção das decisões comuns, a ilustração da Tragédia do 

Terreno Comunal é bastante elucidativa. Por outo lado, no que se refere a escassez de 

um bem comum, tomamos a ilustração com reservas. Isso porque o exposto da presente 

proposta considera como base os ambientes digitais, nos quais o bem comum e 

partilhado é a informação, a qual consideramos como bem que não se satura.  

Para Costa (2004) a ação coletiva é a expressão verdadeira de uma inteligência 

afluente, sendo essa inteligência a que permite que os sujeitos de um coletivo lidem 

com questões não previstas, e tenham potencial de flexibilidade nas ações. Nesse 

sentido, para o autor, por a ação coletiva ser uma inteligência afluente ela também pode 

ser considerada como uma ação coletiva inteligente.  

Nesse contexto a relação estabelecida por Costa (2004) entre a ação coletiva e a 

inteligência coletiva é que para o autor a inteligência coletiva é essencialmente o 

potencial de uma comunidade, a disponibilidade que ela tem para a ação coletiva. Nesse 

sentido, a prática da inteligência coletiva, sua potencialidade transformada em 

atualidade, é o que pode ser entendido como ação coletiva.  

Percebemos em Shirky (2012) que o que a ação coletiva evidencia é a 

possibilidade de a mobilização de indivíduos colocar a prova os monopólios 

institucionais. Ou seja, na ação coletiva a coordenação das ações em grupos, outrora 

exercida por corporações, passa a ser executada pelos coletivos inteligentes.  

Tal coordenação, ou a colocação dos coletivos inteligentes em sinergia, se dá 

pelo uso das ferramentas sociais. Essas removem os obstáculos para o empreendimento 

de ações coletivas, afirma Shirky (2012). Assim, o que as tecnologias removem são os 

obstáculos do caráter local da informação, e os impedimentos quanto à reação dos 

membros de um grupo, mostra Shirky (2012). A remoção do caráter local da informação 

se dá pelas possibilidades de desterritorialização dos estoques de informação e pelas 

facilidades quanto ao compartilhamento de informações pelo uso das ferramentas 

sociais. Quanto as reações dos membros do grupo, entende-se que elas podem ser 

percebidas no uso das possibilidades de comunicação de tais ferramentas, a partir das 

ações cooperativas. Nesse sentido, vê-se que o uso da metáfora dos degraus de uma 
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escada para o descrever do empreendimento em grupo desenvolvida por Shirky (2012) 

se faz bastante apropriado. Isso porque, nesse contexto em específico, as etapas do 

compartilhamento e da cooperação podem ser vistas como etapas para a ação coletiva. 

Shirky (2012) detecta que os casos em que a ação coletiva de fato é 

empreendida, ou seja, em que grupos atuam em prol dos interesse de todos os seus 

membros, e que seus membros compartilhem as consequências dessas ações, ainda são 

raros, mesmo num contexto de amplas possibilidades de formação de grupos pelo uso 

das ferramentas sociais.  

As ações coletivas observadas por Shirky (2008) são a curto prazo, e geralmente 

orientadas a protestos. Por isso, é comum ver textos onde a ação coletiva é 

exemplificada com a Primavera Árabe e até mesmo com a onda de protestos ocorridos 

no Brasil em junho de 2013 (MARGETTS et al., 2015). São ações coordenadas com o uso 

das ferramentas sociais, de grande impacto histórico, mas de curto prazo de duração.  

O que há em comum nas ações coletivas é o que Shirky (2012) denomina de 

“energia para deter”. E porque será que as ações coletivas com energia para deter algo 

são mais frequentes que as de outra natureza ou motivação? Para o autor isso ocorre 

pelo fato de que o iniciar atividades em grupo exige mais disposição do que o tentar 

deter alguma atividade. Além disso, ações coletivas voltadas para os protestos são mais 

frequentes porque a ação coletiva por si só já é mais difícil do que as instâncias do 

compartilhamento e da cooperação. Ela requer um compromisso maior com os 

membros do grupo e seus objetivos que as demais formas de inteligência coletiva.  

É intrigante pensar em qual o estímulo que as pessoas têm para empreender 

ações coletivas. O que as move? Shirky (2012) sinaliza que existem duas possibilidades: 

ou a sensação de que se deve um favor, ou o intuito de que alguém deva favor a outro 

alguém. Para o autor quando uma das duas opções se aplica a um número considerável 

de pessoas é provável que se estabeleça um altruísmo recíproco. Nele os favores são 

trocados sem que haja registros formais, de forma que a ajuda se torna uma norma 

social. Por isso, entende-se que a grande modificação nesse contexto de ação coletiva 

ocorre pela adoção de novas formas de comportamento, e não necessariamente na 

adoção de novas tecnologias.  

Para Shirky (2012) a ação coletiva é mais facilmente desenvolvida em grupos 

pequenos, como também já defendia anteriormente Olson (1999). O altruísmo 
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recíproco depende de dois fatores: densidade social e continuidade. A densidade social 

ocorre quando o altruísmo recíproco se torna uma norma social forte. Essa densidade 

tem maior probabilidade de se estabelecer em comunidades pequenas, haja vista que 

os contatos são mais estreitos. Todavia, o mesmo não se aplica às comunidades grandes, 

pois nelas as possibilidades de não haver uma ação coletiva reflexiva e equilibrada é 

maior, e isso se dá justamente pela dispersão de seus membros. A continuidade é a 

densidade social aplicada à dimensão temporal; é a possibilidade de permanência de 

um sujeito na comunidade o tempo suficiente para que ele retribua aquilo que recebeu. 

Por esse aspecto fica claro o porquê da necessidade das ações coletivas serem a longo 

prazo, e não momentâneas como as poucas que se veem hoje.   

Apesar de Shirky (2012) e Olson (1999) entenderem que as ações coletivas sejam 

mais fortemente possíveis em grupos pequenos, concordamos com Batista e Henriques 

(2012, p. 186) quando afirmam que “em razão da facilidade de comunicação entre os 

atores sociais, as proporções do grupo não são mais determinantes para a viabilidade 

de uma ação coletiva, mas sim a capacidade comunicativa disposta pelos sujeitos”.  Ou 

seja, no contexto atual o que parece mais pesar são as possibilidades de comunicação 

das comunidades, a forma que suas inteligências estarão em sinergia, e não 

necessariamente a dimensão dessa comunidade.  

Por isso, no âmbito das ações coletivas, vê-se que o uso das tecnologias está 

voltado para a coordenação dessas ações, as quais se iniciam em um ambiente digital, 

mas não necessariamente se manifestam em um contexto digital. Suas implicações e 

dimensões extrapolam o meio que as originou.  

A fim de compilar as características do compartilhamento, da cooperação e da 

ação coletiva evidenciados nesse capítulo, apresentamos o quadro 4 a seguir. 
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Quadro 4 -  Manifestações da inteligência coletiva: o compartilhamento, a cooperação e a ação coletiva 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 As características de cada manifestação da inteligência coletiva obtidas pela 

análise exploratória e descritiva da literatura considerada neste capítulo foram reunidas 

em categorias por proximidade de temática. As categorias foram criadas a partir das 

possibilidades de aproximação entre os temas observados nas características de cada 

manifestação. Não há hierarquia de importância nas categorias criadas, pois cada 

característica enfoca uma temática própria, e descreve características igualmente 

importantes para a detecção e identificação dos componentes da inteligência coletiva 

em níveis de dificuldades diferentes.   

Produção colaborativa

Responsabil idade comparti lhada

Visão comparti lhada

Ações em prol dos interesses comuns

Ações que superam o ambiente digital

Regra * Trocas que promovem benefícios 
mútuos Decisões tomadas pelo coletivo Regras para perda 3

Igualdade entre os memebro

Participação de muitos

Estabelecimento de conflito
Tensão entro os objetivos do sujeito e 

os objetivos do grupo
Coerção mútua

Conversa - Comunicação
Crédito ao grupo, e não 

individualmente
Altruísmo recíproco

Habil idades de negociação Habil idades de negociação 

Habil idade de mostrar-se receptivo 
ao outro

Objetivos comuns

Equil íbrio entre competição e 
cooperação

Busca por interesses comuns

Plataformas que operam para a troca 
e agregação de experiências

Facilidade para a replicação de 
conteúdos

Reuso da informação Construção de um produto final

Descentralização da produção de 
informação

Quantidade de características por 
manifestações de inteligência 

coletiva
7 10 14 9 40

Produção de conteúdo Divisão flexível do trabalho * 6
Conteúdo gerado pelo usuário com 

pouco significado para a comunidade
Unicidade do discurso do produto 

final

Tecnologia * * Uso das tecnologias para 
coordenação da ação

3

Relacionamento entre os 
intelectuais coletivos

Poucas complicações para a 
convivência em grupo

16

Comprometimento na realização de 
esforços conjuntos 

Sincronia mútua Reciprocidade 

 Formação de grupo
Construção de identidade de grupo - É 

possível identificar com quem se 
pratica a ação 

* 4Agregação de indivíduos - 
agrupamento

Tipo de ação * Ações abrangentes Ações pontuais 4

Princípio norteador Consciência compartilhada * Criação comparti lhada 4

Categorias

Inteligência Coletiva

Quantidade de características por 
categorias

Compartilhamento

Cooperação

Ação coletiva
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 As categorias criadas dizem respeito aos princípios que norteiam cada 

manifestação, qual é o tipo de ação das manifestações, quais são as regras fundamentais 

dessas e como os grupos são formados. Além disso, as categorias tratam dos aspectos 

relacionais dos coletivos inteligentes, e ao caráter das tecnologias utilizadas nas 

manifestações, bem como aspectos relacionados à produção de conteúdo em cada uma 

das manifestações. Sendo assim, o modelo apresenta sete categorias, a saber: princípio 

norteador, tipo de ações, regra, formação de grupo, relacionamento entre os 

intelectuais coletivos, tecnologia e produção de conteúdo.  

Foram identificados 40 aspectos principais para a composição do modelo, sendo 

sete deles concentradas no compartilhamento, 24 na cooperação - estando 14 delas na 

produção colaborativa -, e nove na ação coletiva. Quanto à incidência de caraterísticas 

por categoria, foram reunidas quatro características na categoria princípio norteador, 

também quatro na categoria tipo de ação, três na categoria regras e quatro na formação 

de grupo. As características concentradas na categoria de relacionamento entre os 

intelectuais coletivos são mais expressivas numericamente, totalizando 16 aspectos 

identificados. Já a categoria tecnologia agrega três características, e a produção de 

conteúdo seis.  

Considerando a reunião das características em temáticas, se observa no quadro 

4 que elas não obedecem a ordem que aparecem no texto das respectivas seções que 

abordam cada tipo de manifestação da inteligência coletiva, mas sim seguem as 

possibilidades de aproximação por assunto.  

 Algumas manifestações não apresentaram características em algumas das 

categorias definidas.  Nenhuma característica referente ao compartilhamento foi 

observada na categoria regras. Pode-se observar que não houveram características da 

cooperação destacadas nas categorias princípio norteador e tecnologias. Na produção 

colaborativa, não foram observadas características que poderiam se encaixar na 

categoria tecnologias. Já na ação coletiva, não puderam ser observadas características 

que se adequassem à categoria formação do grupo, bem como nenhuma relacionada à 

produção de conteúdo. 

O quadro 4 mostra os diferentes níveis da inteligência coletiva, de forma que, 

quanto mais próximos da extremidade direita do quadro, mais expressiva é a 
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inteligência coletiva, haja vista que a ação coletiva explicita melhor o que se 

compreende por uma inteligência coletiva em prática.  

Todavia, essa inteligência coletiva não é necessariamente objetificada em 

produtos de informação. Isso porque a ação coletiva resulta em práticas de mobilização 

das comunidades, em prol de um bem comum, a partir da coordenação dos membros 

de um coletivo inteligente. A geração de produtos informacionais com maior 

expressividade semântica por parte dos usuários fica mais evidente na cooperação, em 

especial, na produção colaborativa. Sobre isso falaremos com maior profundida no 

capítulo quatro.  

Ao comparar o compartilhamento, a produção colaborativa e a ação coletiva, 

Shirky (2012) mostra que o compartilhamento produz uma consciência compartilhada 

entre os participantes. Essa consciência compartilhada diz respeito à capacidade que 

muitas pessoas e grupos diversos possuem de entender uma situação, e compreender 

quem também tem o mesmo entendimento deles; ela permite que os grupos atuem 

conjuntamente de forma rápida e eficaz.  Na produção colaborativa o que se 

compartilha é a criação de conteúdo. Já a ação coletiva, por outro lado, produz uma 

responsabilidade compartilhada, uma vez que atrela a identidade do usuário à 

identidade do grupo. 

O quadro das características definidas em cada manifestação de inteligência 

coletiva servirá como modelo para análise dos ambientes digitais a ser realizada no 

capítulo quatro. 

Tendo em vista as diferenciações entre compartilhamento, cooperação e ação 

coletiva vê-se que a inteligência coletiva se manifesta em níveis de intensidade 

diferentes. Do ponto de vista tecnológico tais ações podem ser realizadas e sustentadas 

por uma base computacional específica. Essa base, mesmo estando mais fortemente em 

evidência com o desenvolvimento da chamada Web 2.0, já era almejada antes mesmo 

do surgimento da Web. Dessa forma, vê-se que há uma trajetória a ser considerada no 

que se refere ao trabalho coletivo sustentado por computador até a construção dos 

chamados software sociais. E é sobre esse percurso que explanaremos no próximo 

capítulo.  
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3 Do trabalho coletivo sustentado por computador aos softwares sociais 
 

 

O que sustenta a colaboração on-line, do ponto de vista tecnológico, são os 

chamados social softwares (SPYER, 2007). Eles são programas que proporcionam 

ambientes de socialização na Internet, e que reúnem a transmissão de informação de 

um ponto para muitos outros (broadcasting) e a comunicação interativa, afirma Spyer 

(2007).  

Todavia, o conceito de software social tem uma construção histórica, que 

necessita ser considerada. Suas origens podem ser resgatadas em episódios que 

antecederam o próprio surgimento da Internet e da Web. E é justamente na 

compreensão dessa trajetória que esse capítulo se deterá.  

Considerando a necessidade da construção histórica da compreensão de 

software social recorreremos a estudos relevantes cientificamente, mas não 

necessariamente recentes, como por exemplo os desenvolvidos por Spyer (2007), Allen 

(2004), Bush (1945), Licklider (1990), Bannon (1993), Grudin (1994, 1999), Lévy (1993), 

Castells (1999, 2003), Recuero (2001) e Jones (1997). Além desses nos valeremos 

também de clássicos como Weber (1968), Tönnies (1988) citado por Fuchs (2009, 2010), 

Marx e Engels (2004) e Marx (1909). O intuito não é investigar minuciosamente os 

conceitos explanados por esses teóricos das Ciências Sociais, mas sim utilizá-los para 

delimitar o que se pode compreender como “social”, para assim ser possível elucidar de 

melhor forma a questão do software social.  

Spyer (2007) destaca o trabalho de Christopher Allen em 2004 como 

fundamental para a compreensão da evolução do conceito de software que sustenta a 

comunicação em grupo. Allen é empreendedor na área de tecnologia, e traçou em seu 

artigo uma trajetória para descrever a evolução das ferramentas sociais, tendo como 

enfoques o contexto e as problemáticas que impulsionaram o desenvolvimento dessas 

ferramentas, bem como os efeitos gerados por sua aplicação (SPYER, 2007). 

Allen (2004) destaca que a primeira referência que se tem acerca de pessoas 

utilizando computadores para colaboração umas com as outras advém de meados dos 

anos 40, com o projeto do Memex idealizado por Vannevar Bush. A ideia de Bush (1945) 
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se pautava na existência de um dispositivo que apresentasse funcionalidades 

semelhantes às formas como os humanos pensam.  

No artigo de Bush (1945) encontram-se as primeiras menções do que hoje se 

conhece por hipertexto. Por ser ponto central da própria história da Ciência da 

Informação, e por já ter sido bastante explorado em outros trabalhos nossos e da Ciência 

da Informação de forma geral, optamos em não nos determos a explanar sobre o 

trabalho de Bush (1945). 

No início dos anos sessenta a ideia de utilização dos computadores para a 

colaboração é retomada. Entretanto, o processo se inicia um pouco antes disso, mais 

especificamente em 1958 com o desenvolvimento da Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada - Advanced Research Projects Agency (ARPA) pelos EUA em resposta ao 

lançamento do Sputink pela União Soviética (SPYER, 2007). A ARPA, por sua vez, 

financiou o desenvolvimento de uma rede de comunicação denominada ARPANET, a 

qual, inicialmente, atendia apenas fins militares. 

A divisão da ARPA que lidava com o processamento da informação era dirigida 

por Joseph Carl Robnett Licklider, um psicólogo e cientista da computação 

estadunidense, que assumiu a função ainda quanto trabalhava com seu projeto de 

bibliotecas do futuro, afirma Isaacson (2014). Tal divisão poderia fomentar pesquisas em 

universidades e institutos corporativos, de forma que com isso o governo 

norteamericano tentava implementar os ideais de Bush. 

Licklider, em parceria com Taylor, publicou em 1968 “The Computer as a 

Communication Device”, trabalho no qual evidencia sua crença na interação com o que 

ele chama de informação viva, participativa e contínua, explanando a partir disso sobre 

os aspectos criativos da comunicação (LICKLIDER, 1990). Para Lincklider (1990) a 

comunicação criativa requer um meio que possa ser modelado, e que possa receber 

contribuições de todos e que seja desfrutado pot todos. Diante disso, o autor vê no 

computador digital uma oportunidade de prover tal tipo de comunicação, sendo nele 

possível o fornecimento de recursos informaiconais e processos de uso dos recursos 

(LICKLIDER, 1990). 

 As preocupações de Licklider (1990) não estavam pautadas apenas na 

comunicação, mas nos metodos de colaboração e no como as pessoas trabalhavam em 

grupos, afirma Allen (2004). Isso fica explicito quando o autor afirma: 
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tome qualquer problema digno do nome, e você encontrará apenas algumas 
pessoas que podem contribuir eficazmente para a sua solução. Essas pessoas 
devem ser colocadas em estreita parceria intelectual para que suas idéias 
possam entrar em contato umas com as outras. [...] Deve haver alguma 
maneira de facilitar a comunicação entre as pessoas sem reuni-las em um só 
lugar (LICKLIDER, 1990, p.35, tradução nossa) 8. 
 

 Licklider (1990) destaca que um dos primeiros projetos desenvolvidos pela ARPA 

foi no Instituto de Pesquisa de Stanford - Stanford Research Institute (SRI). Nele, Douglas 

Englebart, inspirado em Vannevar Bush, criou o laboratório de pesquisa que 

desenvolveu o chamado oNLine System – NLS, um elaborado sistema de hipermídia, que 

pode ser caracterizado como a implantação pioneira e mais bem sucedida do que 

posteriormente se convencionou como hipertexto. É importate lembrar que nesse 

mesmo instituto, e por responsabilidade de Englebart, foi deselvolvido o primeiro 

mouse e a primeira teleconferência por video (ALLEN, 2004). 

 Nesse momento da história Spyer (2007) destaca que se inicia o delinear de duas 

tendencias quanto ao uso de computadores para comunicação. Tais tendências se 

dividem no uso dos computadores para a cooperação, e no uso dos computadores para 

a colaboração.  

No período em questão a ARPANET tinha a intenção de solucionar problemas 

reunindo pessoas de um grupo fechado, ao passo que a NLS objetivava servir como 

infraestrutura para promover o encontro de sujeitos de diversas áreas, a fim de 

aumentar a compreensão sobre o problema que os estivessem mobilizando (SPYER, 

2007). 

Com objetivo de alcançar a cooperação, no início da década de 70, algumas 

empresas como a IBM e a AT&T, fundações como a Annenberg Trust, e agências como a 

Fundação Nacional da Ciência - National Science Foundation (NSF), financiaram o 

desenvolvimento do Sistema Eletrônico de Intercâmbio de Informações - Eletronic 

Information Exchange System (EIES) (ALLEN, 2004; SPYER, 2007). O EIES é considerado o 

primeiro software para comunicação coletiva em escala expressiva. Para Spyer (2007) 

as prinicipais aplicações do EIES eram: não revelar a identidade dos participantes, 

                                                           
8  “Take any problem worthy of the name, and you find only a few people who can contribute effectively 
to its solution. Those people must be brought into close intellectual partnership so that their ideas can 
come into contact with one another [...] There has to be some way of facilitating communicant ion among 
people wit bout bringing them together in one place” (LICKLIDER, 1990, p.35). 
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organizar a comunicação de públicos grandes e facilitar o contato entre sujeitos, 

superando as distâncias espaciais e limitações de tempo de cada um. 

O acesso ao EIES se popularizou e com isso, em 1978, seus usários passaram a 

denominar de groupware os relacionamentos intencionais realizados por grupos e os 

sistemas que forneciam a sustentação para isso (SPYER, 2007).  

Allen (2004) defende fortemente a definição de Peter e Trudy Johson-Lenz para 

o termo groupware, a qual  estabelece que o groupware diz respeito a "processos 

grupais intensionais somados ao software para apoiá-los9" (JOHSON-LENZ; JOHSON-

LENZ, 1994, não paginado, tradução nossa). O artigo que conteve inicialmente essa 

definição foi escrito em 1980 e publicado em 1981 com o tíulo "Consider the Groupware: 

Design and Group Process Impacts on Communication in the Electronic Medium". O 

destaque dado por Allen (2004) a esse definição de groupware se baseia no fao de que 

para ele a palavra “intencional” inplica em um projeto consciente. Além disso, a referida 

definição contempla a distinção de que os processos dos grupos antecedem o software. 

Para Allen (2004), a definição de Johson-Lenz e Johson-Lenz (1994) também é elucidativa 

pois exclui da ideia de groupware os bancos de dados multiusuários e os correior 

eletrônicos, os quais não foram criados para melhorar os processos dos grupos. 

Para Pinkwart (2008) o groupware tem por função suportar intencionalmente os 

processos grupais que possuem objetivos ou metas comuns, e permitir com que os 

usuários colaborem valendo-se de um meio comum.  

De maneira mais sucinta, Lévy (1993) define groupware como sendo os 

programas destinados à comunicação e ao trabalho coletivo. Na visão do autor o 

groupware auxilia a construção e a discussão coletivas, ajudando os interlocutores a se 

situarem dentro da estrutura da discussão, uma vez que o sistema fornece uma 

representação gráfica da rede de argumentos construídos. Além disso, o groupware 

permite o estabelecimento de ligações entre os argumentos e os documentos referidos 

nos argumentos, sendo essas associações aparentes para a comunidade que utiliza o 

sistema. (LÉVY, 1993).  

                                                           
9 "Intentional group processes plus software to support them" (JOHSON-LENZ; JOHSON-LENZ, 1994, não 
paginado). 
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Sobre a estrutura comunicacional estabelecida pelo groupware, Lévy (1993, 

p.66-67) afirma que  

não é mais “cada um na sua vez” ou “um depois do outro”, mas 
sim uma espécie de lenta escrita coletiva, dessincronizada, 
desdramatizada, expandida, como se crescesse por conta 
própria, seguindo uma infinidade de linhas paralelas, e portanto 
sempre disponível, ordenada e objetivada sobre a tela. O 
groupware talvez tenha inaugurado uma nova geometria da 
comunicação. 
 

 Vê-se que para Lévy (1993) a proposta do groupware rompe a linearidade 

própria da comunicação tradicional – não há espera para a manifestação, não se exige 

pausa. O processo comunicacional é simultâneo e expandido, e por isso reformula o 

desenho da comunicação. 

Lévy (1993) ressalta que no final dos anos sessenta muitas formas de groupware 

foram organizadas. Tais iniciativas possuíam como características as múltiplas janelas 

em uma única tela, a possibilidade de manipulação com ajuda de um mouse de variadas 

informações, as conexões hipertextuais entre bancos de dados ou entre documentos de 

autorias distintas, os grafos destinados à representação de esquemas conceituais, e os 

mecanismos de ajuda aos usuários dentro dos programas (LÉVY, 1993). Lévy (1993) 

mostra que tais características são oriundas dos projetos de Douglas Engelber no 

Augmentation Research Center (ARC) do Stanford Research Institute em meados dos 

anos cinquenta.  

Para Lévy (1993) Douglas Engelbart foi um participante bastante relevante nas 

discussões acerca da utilização da informática para os fins sociais. Lévy (1993) retoma o 

expresso por Douglas Engelbart acerca das diferentes mídias, tecnologias, linguagens e 

metodologias de trabalhos disponíveis num dado período histórico como elementos 

condicionantes da forma de pensar e agir nos grupos presentes na sociedade.  

O aumento das formas de funcionamento dos grupos por meio da utilização de 

tecnologias computacionais propostas por Douglas Engelbart, segundo Lévy (1993), só 

se torna possível pelo acompanhamento da evolução conjunta dos humanos e das 

ferramentas. Por isso, para o autor é impossível conceber um groupware de início ao 

fim sem considerar a experimentação continua do funcionamento dessa tecnologia em 

grupos de usuários reais.  
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Lévy (1993) cogita que Douglas Engelbart tenha esboçado o destino da 

informática, atribuindo a ela a responsabilidade sobre os equipamentos coletivos da 

inteligência, fortalecendo a estruturação dos espaços cognitivos pessoais e 

organizacionais, considerando para isso as particularidades sensoriais e intelectuais dos 

sujeitos, sua cultura e os hábitos originados do uso de antigas tecnologias. 

No entendimento de Lévy (1993), o groupware é uma ferramenta eficaz tanto 

para a comunicação, quanto para a inteligência coletiva. Mais do que isso, Lévy (1993) 

acredita que o groupware pode ser utilizado como uma metáfora para esclarecer a 

comunicação. Isso pelo fato de o autor reconhecer a ineficácia da Teoria Matemática da 

Comunicação para representar a comunicação do ponto de vista do significado e sentido 

das mensagens. Lévy (1993) ressalta que o ato de atribuir sentido está atrelado a ideia 

de ligação, de conexão, e estas são funções do groupware. A função de reunir e 

estabelecer sentidos do groupware não diz respeito apenas a conexão de textos, mas 

também às redes de associações e comentários estabelecidos pelas pessoas aos textos 

(LÉVY, 1993).  

Para Primo e Brambilla (2005), o groupware é uma alternativa para a cooperação 

e para a coordenação das atividades de grupos que partilham uma meta comum. Para 

os autores os groupwares integram diferentes ferramentas, as quais tem por objetivo 

suportar a coordenação, a cooperação e a comunicação.  

A recepção da tecnologia do groupware por parte dos construtores de 

computadores e comerciantes foi muito fraca no final dos anos 70, afirma Lévy (1993). 

Isso porque, segundo o autor, no período em questão a informática era compreendida 

como uma solução para a automatização de cálculos, e não como uma tecnologia 

intelectual. Ou seja, a informática não era vista como possibilidade de reorganizar a 

perspectiva de mundo dos que dela fizessem uso, tampouco de alterar seus reflexos 

mentais (LÉVY, 1993). 

O termo groupware não foi muito bem aceito pela comunicada acadêmica norte-

americada, afirma Spyer (2007). Além disso, Spyer (2007) ressalta que o significado de 

groupwere ficou comprometido porque corporações de sofwares utilizados para 

automatizar processos de esritório acabaram se apropriando do termo para designar 

seus softwares. Com isso, no começo nos anos 80, Irene Greif, pesquisadora do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), e Paul Cashman da Digital Equipment 
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Corpolation (DEC), cunharam o termo Trabalho Colaborativo Sustentato por 

Computador – Computer Supported Collaborative Work (CSCW) (ALLEN, 2004; SPYER, 

2007; ESERYEL; GANESAN; EDMONDS, 2002; BANNON, 1993).  

O CSCW designou um workshop em 1984 focado em desenvolvimento de 

sistemas computacionais que pudessesm dar apoio às atividades de trabalho (BANNON, 

1993). Isso atraiu pessoas de diferentes áreas, como por exemplo dos campos de 

sistemas de informação distribuídos e comunicação medidada por computador, afirma 

Bannon (1993). 

A primeira conferência relacionada ao CSCW, e que recebeu nome homônimo, 

ocorreu em 1984, em Autin, Texas (PRINZ; MARTÍNEZ-CARRERAS; PALLOT, 2011). Com 

participantes de áreas diversificadas, a conferência se propos a discutis o 

esenvolvimento e uso de sistemas de conferência por computador, experiências com o 

uso de salas de reuniões computadorizadas, ferramentas para a filtragem de correio 

eletrônico, bem como problemas relacionados ao hipertexto colaborativo.  

A conferência é realizada até os dias de hoje. Em 2018 ocorrerá a 21ª edição do 

evento. As contribuições para o CSCW advém de diversas técnicas de pesquisas, 

abordagens e domínios. Por isso, a conferência se propõe a discutir pesquisas na área 

de computação social, com estudos sobre teorias, projetos e sistemas que estejam 

relacionados a temas como redes sociais, wikis, blogs, inteligência coletiva, mundos 

virtuais e comportamento informacional colaborativo. Ela agrega discussões acerca de 

projetos de sistemas, hardwares, arquiteturas e conjunto de ferramentas voltados à 

construção de sistemas inovadores e experiências sociais relacionadas à colaboração. 

Além disso a conferência trata de temas relacionados à análise crítica da modelagem 

dos sistemas colaborativos e estudo dos sistemas colaborativos, aos novos métodos e 

ferramentas usadas na construção de sistemas ou no estudo deles, e aos sistemas 

colaborativos baseados em tecnologias emergentes, como dispositivos móveis, 

computação ubíqua e big data. Explora também os aspectos éticos e políticos dos 

sistemas sócio-técnicos, e as interações entre disciplinas para a compressão acerca da 

transposição de fronteiras sociais, temporais e espaciais relacionadas à implementação 

de sistemas e ferramentas que fomentam o trabalho cooperativo sustentado por 

computador (CSCW 2018, 2016). 
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O entusiasmo acerca do CSCW continuaram a crescer, de forma que novas 

conferencias foram realizadas. A primeira conferência europeia sobre o CSCW ocorreu 

em 1989, tendo em sequencia a alternância entre América do Norte e Europa na 

realização de conferências anuais (BANNON, 1993). 

Outros workshops e outras conferencias relacionados ao CSCW e tecnologias 

colaborativas ocorreram no iníco da década de 1990. Além disso, muitos periódicos 

científicos passaram a incluir o tema em suas publicações, e novos periódicos passaram 

a se focar especificamente no tema, afirma Bannon (1993). Com a realização de eventos 

científicos voltados para o tema, e a intensificação das publicações pertinentes a ele, a 

área do CSCW passou a se institucionalizar. 

As definições iniciais sobre o CSCW o designaram como um termo genérico, 

abrangendo a compreensão de como as pessoas trabalham em conjunto somadas as 

possibilidades tecnológicas das redes de computadores, dos softwares e hardwares 

(PRINZ; MARTÍNEZ-CARRERAS; PALLOT, 2012).  

Os estudos acerca do CSCW sempre foram interdisciplinares, como mostram 

Prinz, Martínez-Carreras e Pallot (2011) e Grudin (1994; 1999), envolvendo todas as 

áreas em que se pudesse buscar entendimento sobre o desenvolvimento das atividades 

em grupo.  

Horn et al. (2004) afirmam que o campo da CSCW surgiu como resposta ao 

reconhecimento de que os contextos organizacionais e os grupos são relevantes nas 

questões relacionadas a interação humano-computador. O autor, considerou pertinente 

a proposição de Bannon (1991; 1994) de que o CSCW deveria ter se tornado uma nova 

disciplina ou um campo. 

No período considerado por Grudin (1999) não haviam prioridades, 

conhecimento e terminologias igualitárias entre os que estavam envolvidos com o 

CSCW. Nesse sentido, o autor destaca que compreender o trabalho na área de CSCW 

requer pensar em quem estava envolvido com os projetos da área, de onde vinham e o 

que desejavam realizar. Essa compreensão permite entender as diferentes pesquisas da 

área em questão, bem como antecipar o futuro. 

Apensar de o termo CSCW sobreviver há décadas, há os que prefiram a utilização 

do acrônimo CSC, ou seja, Colaboração Suportada por Computador (GRUDIN, 1994). O 
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termo também foi bastante criticado pelo fato de o trabalho cooperativo muitas vezes 

ser mais um objetivo do que uma realidade, afirma Grudin (1994). 

Para Spyer (2007), CSCW se refere ao estudo das ferramentas e técnicas de 

programas, bem como suas implicações psicológicas, sociais e organizacionais. Já o 

groupware designa apenas a infraestrutura tecnológica. Para Grudin (1999), ambos os 

termos servem para descrever o interesse crescente no uso de tecnologia 

computacional para dar suporte às atividades desenvolvidas por grupos de pessoas. 

As definições acerca dos termos CSCW e groupware não são consensuais, afirma 

Grudin (1990). Todavia, na compreensão do autor é importante delimitar o foco de cada 

um dos termos. Para ele, o enforque no CSCW é o trabalho. Nessa perspectiva tem-se a 

presença dos cientistas sociais, dos desenvolvedores de tecnologias e dos usuários. 

Questionamentos acerca de quem utiliza uma dada tecnologia e como ela é utilizada 

estão incluídos nos estudos de CSCW. De forma mais ampla, Grudin (1999, p.2) afirma 

que “[...] CSCW olha além das aplicações para impacto organizacional das tecnologias e 

aborda a co-evolução das tecnologias, organizações e sociedades”.  

Vale-se ressaltar que os debates em relação a groupware e CSCW não 

reverberaram no Brasil, (SPYER, 2007). Para Nicolaci-da-Costa e Pimentel (2012), os 

termos groupware e CSCW foram adotados no Brasil como “Sistemas Colaborativos”. 

Spyer (2007) afirma que para caracterizar de forma genérica os projetos que usavam 

ferramentas para a comunicação em grupo adotou-se no Brasil o termo comunidade 

virtual. Para o autor isso ocorreu devido a publicação da obra de Howard Rheinold 

“Virtual Comunity” em 1993. 

O entendimento de que se era possível cultivar comunidades e relacioná-las a 

determinadas marcas alcançou o ambiente empresarial, afirma Spyer (2007). Esperava-

se que os ambientes virtuais fossem usados para propagar valores atrelados a um dado 

produto ou marca. Entretanto, tão logo ficou claro que os ambientes de livre 

manifestação, como os fóruns e salas de bate-papo, eram mais frequentemente usados 

como canais de manifestação de descontentamento pelos consumidores.  

Antes de explanar sobre o software social e as comunidades virtuais é 

importante relembrar que o período de passagem da década de 1980 para a de 1990 o 

termo groupware passou a perder significado. Como mostra Castells (2002), nesse 

período alguns milhões de usuários de tecnologias computacionais já estavam utilizando 
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a comunicação mediada por computador em redes de cooperação ou redes comerciais 

que não utilizavam o que hoje se conhece como Internet. Tais redes não eram 

compatíveis entre si, de forma que o adotar protocolos da Internet permitiu que tais 

redes se integrassem com a Internet, colaborando assim para a expansão dessa grande 

Rede.  

Todavia a Internet passou a se popularizar na sociedade em geral a partir do 

desenvolvimento da world wide web, a qual permitia que os sítios da Internet fossem 

organizados por suas informações, e não por sua localização, facilitando assim a procura 

de informações por parte de seus usuários, afirma Castells (2003).  

A world wide web foi desenvolvida pela equipe de Tin Berners Lee e Robert 

Caillianu no Centre Europeu de Pesquisa Nuclear - Européen Pour Recherche Nucleaire 

(CERN), em Genebra em 1990 (CASTELLS, 2003). O projeto foi inspirado no trabalho de 

Ted Nelson sobre um sistema inovador de organizar informações denominado de 

hipertexto, mostra Castells (2003). A ele Berners Lee e sua equipe adicionaram 

tecnologias que foram adaptadas da multimídia para proporcionar uma linguagem 

audiovisual à aplicação.  

Segundo Castells (2002) Berners Lee e sua esquipe foram os responsáveis pelo 

desenvolvimento de linguagens, protocolos e padrões que proporcionaram a 

estruturação da Web nos moldes que ela é e hoje.  Nesse sentido, Castells (2002) mostra 

que Berners Lee e sua equipe desenvolveram um formato para os documentos em 

hipertexto denominado linguagem de marcação de hipertexto (hypertex markup 

languagem – HTML). O intuito era que os computadores ligados à Rede pudessem 

adaptar suas linguagens particulares dentro desse formato. A transferência de 

hipertexto era realizada a partir do protocolo de transferência de hipertexto (hipertex 

transfer protocol – HTTP) também desenvolvido pela equipe. O protocolo tinha por 

finalidade orientar a comunicação estabelecida entre os programas de navegação e os 

servidores da world wide web. Berners Lee e sua equipe também criaram um formato 

para padronização dos endereços denominado localizador uniforme de recursos - 

uniform resource locator (URL), que tinha por finalidade juntar as informações sobre o 

protocolo da aplicação e o endereço onde se localizavam as informações requeridas.  

O sistema da word wide web foi disponibilizado gratuitamente pela Internet por 

iniciativa do CERN, e os primeiros sítios na Web foram desenvolvidos pelos relevantes 
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centros de pesquisas científicas (CASTELLS, 2002). O Centro Nacional de Aplicações para 

Supercomputadores - National Center for Supercomputer Applications (NCSA) da 

Universidade de Illionois passou a procurar novos nichos de atuação, haja vista que o 

uso de supercomputadores estava em declínio. Marc Andreessen, um estudante 

universitário membro da equipe do NCSA, em 1992 decidiu dar a Web uma face gráfica, 

o que resultou na criação do navegador Web Mosaic. Castells (2003) mostra que após a 

disponibilização do navegador de forma gratuita na Web do NCSA e das milhões de 

cópias do mesmo em uso, Andreessen e sua equipe se juntaram a Jim Clark, empresário 

do Vale do Silício, e fundaram a Netscape. A empresa foi responsável pela criação em 

1994 do primeiro navegador da Internet de maior relevância – o Netscape Navigator. 

Nesse mesmo período, no início da década de 90, com o declínio do termo 

groupware o termo software social passa a ganhas significado. Inicialmente, ele era mais 

utilizado em comunidades muito especializadas (ALLEN, 2004). Prova disso foi que o 

termo “software social” passou a ser adotado por estudiosos da área de Nanotecnologia 

para designar os programas de computador que tinham por objetivo a colaboração, 

afirma Spyer (2007). Acreditava-se que o software poderia ser empregado para filtrar 

resultados do que fosse produzido pelos participantes, reduzindo assim os possíveis 

ruídos e melhorando a troca de informações. O foco desse tipo de software era o de 

“[...] utilizar o poder de processamento dos computadores para permitir e estimular as 

relações de grupos” (SPYER, p.26, 2007). 

As primeiras menções do temo software social, segundo Allan (2004), datam de 

1990 e 1992. No primeiro momento o termo não possuia definições claras e estava 

associado ao que é denominado como hipertexto aberto e a um comitê japonês que 

estudava a chamada computação hipersocial. Já em 1992 o termo surge nas proposições 

de Ted Nelson sobre o projeto Xanadu, que deu origem ao hipertexto (NELSON, 1999). 

Na visão de Spyer (2007), o termo software social resgata o significado primário 

de groupware sem incorporar o aspecto negativo desse. Ademais, agrega o 

entendimento de CSCW e comunidades virtuais, e abrange a perspectiva de jogos em 

grupo e ferramentas que permitem a realização de colaboração em ambientes off-line. 

O software social, na visão de Primo e Brambilla (2005), designa uma quantidade 

maior de interações e mediações que ultrapassam o desejo da realização de uma tarefa 

ou do alcançar alguma meta. Tais ações são mais associadas ao groupware. Para os 
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autores o software social se estrutura em uma certa quantidade de tecnologias 

destinadas à comunicação de indivíduos e grupos que atuam por meio da Internet. São 

sites ou aplicativos que visam à comunicação e organização de informações, afirmam 

Primo e Brambilla (2005). 

 Para Pinkwart (2008) os objetivos do groupware e do software social, de forma 

geral, são bastante parecidos. O autor ainda destaca que o termo passou a se 

popularizar após a realização da Cúpula do Software Social - Social Software Summit -  

em 2002. O evento foi organizado por Clay Shirky, que defendeu que todos os sistemas 

que suportam a interação em grupo podem ser denominados como softwares sociais, 

mesmo que essa interação ocorra off-line (PINKWART, 2008).   

A possibilidade de promoção do debate e da negociação são algumas das 

vantagens observadas por Primo e Brambilla (2005) no software social. Para eles, o 

software social ainda permite que pessoas com interesses próximos partilhem ideias 

diferentes, sendo o diferencial dessa plataforma a possibilidade da publicação de 

conteúdos que podem ser acessíveis por qualquer sujeito com acesso à Rede. 

Tem-se como exemplos de software social apresentados por Primo e Brambilla 

(2005) os blogs, as listas de discussão, os fóruns, os sistemas de mensagens 

instantâneas, as redes sociais, os programas de e-mail e os demais dispositivos de 

interação síncrona ou assíncrona. Entende-se por comunicação síncrona aquela em que 

o emissor e o receptor encaminham uma mensagem e obtêm o retorno dela em um 

pequeno intervalo de tempo, quase que de forma imediata (VIVACQUA; GARCIA, 2012). 

Já a comunicação assíncrona, segundo Vivacqua e Garcia (2012), é aquela em que o 

emissor envia uma mensagem sem aguardar o retorno imediato da mesma. 

A exemplificação de tipos de softwares sociais apresentada por Primo e 

Brambilla (2005) engloba apenas os sistemas de funcionamento on-line. Compreensão 

essa que vai de encontro ao exposto por Clay Shirky na Cúpula do Software Social em 

2002 destacada por Pinkwart (2008). Na mesma perspectiva de Primo e Brambilla (2005) 

também está Tepper (2003), que compreende que o software social diz respeito aos 

diferentes aplicativos conectados que permitem a comunicação entre indivíduos e o 

acompanhamento de discussões ocorridas em meio Web.  

Farkas (2007) define o software social como uma ferramenta que deve agregar 

ao menos duas condições das três por ele definidas. São elas: o software deve permitir 
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a comunicação, a colaboração, e a construção de comunidades online; o sistema deve 

ser capaz de permitir a afiliação de indivíduos, bem como o compartilhamento, o reuso 

ou remixagem, ou a facilidade de afiliação; e o sistema deve proporcionar aos sujeitos a 

facilidade no aprendizado e o aproveitamento do comportamento ou conhecimento das 

pessoas.  

Ao abordar a questão do software social Skirky (2004) resgata o sentido do termo 

software sem o acompanhamento do termo social. Para o autor o termo software 

remete às ferramentas utilizadas por usuários individuais, as quais acarretam no pensar 

o computador como um ambiente contido, fechado, no qual usuários realizam tarefas. 

Shirky (2004) mostra que a maioria das pesquisas que investigam o que os usuários 

realmente realizam com computadores mostra que a interação social realizada por meio 

da conversa, da colaboração e dos jogos, sempre está entre as atividades efetivadas com 

maior frequência. Tal fato mostra que os computadores passam de uma estrutura de 

um ambiente controlado e fechado, para uma compreensão do dispositivo como uma 

entrada para um ambiente social.  

Shirky (2004) destaca que tais interações sociais são mais complexas que a 

interação homem-computador, de forma que é de grande relevância a compreensão 

das dinâmicas dos grupos que utilizam tais ferramentas para que os sistemas sejam 

construídos para de fato atender o funcionamento dos grupos. Do ponto de vista 

tecnológico, Shirky (2004) assegura que isso não demanda novas ferramentas 

complicadas, mas exige o repensar de questões antigas. Isso também não assegura o 

funcionamento pleno e eficaz de todos os dispositivos, haja vista as imprevisibilidades 

inerentes ao funcionamento dos grupos. Com isso, para o autor, o trabalho envolvendo 

o software social é “[...] tecnicamente simples, mas socialmente complexo10” (SHIRKEY, 

2004, não paginado, tradução nossa). 

Na mesma perspectiva de Shirky (2004) está o exposto por Boyd (2006). A autora 

afirma que alguns críticos entendem que não existem avanços tecnológicos que podem 

ser observados no software social. Para eles software social é somente um outro termo 

que engloba o groupware, a comunicação mediada por computador, a computação 

social e a mídia social. Nisso a autora observa que o software social parece ser um 

                                                           
10 “[...] technically simple but socially complex” (SHIRKEY, 2004, não paginado). 
 



69 
 

movimento político que visa separar a perspectiva tecnológica recente no período em 

questão, dos pesquisadores da antiga escola tecnológica. Para ela, independente do que 

pensam os críticos e pesquisadores, o fato que não se pode negar é que o software social 

se refere a uma quantidade de tecnologias no período de pós explosão da Web, e que é 

mais que uma categoria de tecnologias, mais um movimento. Para Boyd (2006, não 

paginado)  

Trata-se de reconhecer que a era dos modelos de negócios centrados no 
comércio eletrônico acabou; nós passamos para o software da web que se 
refere a tudo sobre deixar as pessoas interagirem com pessoas e dados de 
forma fluida. Trata-se de reconhecer que a web pode ser mais do que um 
canal de transmissão; coleções de conteúdo gerado pelo usuário pode ter 
valor. Não importa o que, é realmente sobre o novo, mas o novo não tem 
nada a ver com a tecnologia; tem a ver com a atitude11.  
 

Vale-se destacar que o software social trouxe três mudanças significativas, sendo 

elas relacionadas à forma que tecnologias são projetadas, a forma que a participação se 

dissemina, e a forma como as pessoas se comportam (BOYD, 2006). 

O desenvolvimento e implantação dos softwares sociais segundo Boyd (2006) 

estão pautados em estruturas que podem ser constantemente modificadas, a depender 

da forma como os usuários estão utilizando a solução.  

A estratégia de disseminação do uso dos softwares sociais difere das empregadas 

pelas grandes empresas, pois geralmente não utiliza anúncios em jogos esportivos, 

banners no metrô, ou outras peças publicitárias que requeiram grandes orçamentos 

(BOYD, 2006). A maioria dos softwares sociais, e em especial as redes sociais, começam 

a ser usadas pelas pessoas próximas aos idealizadores e desenvolvedores dos sistemas, 

afirma Boyd (2006). Para a autora, o software social cresce organicamente, de forma 

que os seus valores são construídos e espalhados pela rede de pessoas que utilizam o 

sistema. 

Boyd (2006) também pondera a questão do contexto cultural e da 

adaptabilidade dos softwares sociais nos diferentes contextos. Um mesmo software não 

opera de maneira igual em qualquer contexto social. A autora mostra que as questões 

                                                           
11 It's about recognizing that the era of e-commerce centered business models is over; we've moved on 
to web software that is all about letting people interact with people and data in a fluid way.   It's about 
recognizing that the web can be more than a broadcast channel; collections of user-generated content 
can have value.   No matter what, it is indeed about the new but the new has nothing to do with 
technology; it has to do with attitude (BOYD, 2006, não paginado). 
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culturais sugerem um contexto, e quando uma cultura é construída em um software 

social ele fornece informações do contexto do sistema aos sujeitos que visitam esse 

sistema. Tal contexto apresenta aos indivíduos a forma que as pessoas se comportam 

dentro daquele ambiente, e o que se deve esperar do comportamento dos outros 

sujeitos que atuam naquele ambiente. Se os sinais de contexto não podem ser 

culturalmente percebidos para os visitantes eles não se interessam em permanecer no 

ambiente.  

Esse elemento da forma de disseminação do uso dos softwares sociais está 

totalmente relacionado ao terceiro aspecto de inovação desses tipos de sistema 

destacado por Boyd (2006) – a mudança de comportamento a partir da utilização dos 

softwares sociais. 

Para Boyd (2006), a questão do comportamento está bastante próxima do 

contexto. Muitas soluções tecnológicas, como por exemplo a própria ARPANET, foram 

desenvolvidas e assumidas por pessoas com interesses comuns, e centradas em tópicos 

específicos. Essa característica era bastante presente nas aplicações que antecederam 

o boom da Internet. Quando o movimento do software social surgiu, uma nova forma 

de construção do contexto passou a existir. Essa nova forma era baseada nos laços 

sociais, nas conexões entre as pessoas. E os interesses compartilhados emergiam dessas 

conexões.  

Em contraponto a manutenção desses contextos está a monetização dos 

softwares sociais, que precisam expandir e ultrapassar os contextos por eles outrora 

estabelecidos. Tem-se como exemplo disso quando o Facebook resolveu agregar 

participantes que estavam além do ambiente universitário. Não considerando o mérito 

da mudança, o que Boyd (2006) observa é que tal ação eliminou um rito de passagem 

que muitos estudantes tinham de ingressar na rede por serem calouros nas 

universidades. Nesse ponto Boyd (2006) questiona os limites do crescimento de um 

software social, ponderando se esse crescimento pode minar os propósitos do sistema, 

e também se haveria alguma forma de sustentar economicamente os softwares sociais 

sem que houvesse prejuízos as comunidades dos sistemas durante esse processo. 

É importante também destacar que existem autores que equiparam o software 

social a Web 2.0. Mesmo as questões referentes à Web 2.0 já terem sido amplamente 
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discutidas em diversos trabalhos, inclusive nossos12, a título de rápida elucidação, 

considera-se importante relembrar que a Web 2.0 é a Web como plataforma, baseada 

em uma arquitetura de participação e na inteligência coletiva, onde usuários são 

produtores de conteúdos, e os softwares da plataforma se tornam melhores na medida 

em que forem mais usados e receberem mais contribuições (O’REILLY, 2005a, 2005b). 

Dentre esses autores que equiparam o software social à Web 2.0 pode-se 

destacar Secker (2008), que, apesar de expressas a preferência pelo termo software 

social ao tratar das características gerias do software social, o coloca como sendo a Web 

2.0. 

Secker (2008) resgata a compreensão de Davis (2005) acerca da Web 2.0, a qual 

defende que essa Web trata mais sobre uma atitude e não sobre uma tecnologia. Para 

Davis (2005, não paginado, tradução nossa) a 

[...] Web 2.0 é uma atitude não uma tecnologia. Trata-se de permitir e 
encorajar a participação através de aplicações e serviços abertos. Por aberto 
quero dizer tecnicamente aberto com APIs apropriadas, mas também, mais 
importante, socialmente aberto, com direitos concedidos para usar o 
conteúdo em contextos novos e excitantes. Claro que a web sempre foi sobre 
a participação, e não seria nada sem ela. A maior conquista individual, o 
hiperlink em rede, incentivou a participação desde o início. De alguma forma, 
através do final dos anos noventa, a web perdeu o contato com suas raízes e 
interesses egoístas tomaram lugar. É por isso que eu acho que o rótulo da 
Web 2.0 é astuto: semanticamente, ele nos liga de volta àquela teia original 
e aos ideais que defendia, mas ao mesmo tempo implica regeneração com 
uma nova versão13. 

                                                           
12 BEMBEM, A. H. C.; SANTOS, P.L.V.A.C; SANTARÉM SEGUNDO, J. E. Web Social Semântica: uma proposta 
para a representação da inteligência coletiva. Folha de Rosto: Revista de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, Cariri, v.1, p.90 - 100, 2015. Disponível em: < 
https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/11/14>. Acesso em: 19 jul. 2017. 
BEMBEM, A. H. C.; SANTOS, P.L.V.A.C; PINHO NETO, J. A. S. Tempo do conhecimento interativo: reflexões 
sobre a inteligência coletiva e o pensamento complexo. Em Questão, Porto Alegre, v.20, p.11 - 31, 2014. 
Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/36624/32982>. Acesso em: 19 
jul. 2017. 
BEMBEM, A. H. C.; SANTOS, P.L.V.A.C. Inteligência coletiva: um olhar sobre a produção de Pierre Lévy. 
Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.18, p.139 - 151, 2013. Disponível em: 
<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/1639>. Acesso em: 23 jun. 2017. 
BEMBEM, A. H. C. A Ciência da Informação e os espaços antropológicos: uma aproximação possível?. 
2013. 118 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, 2013. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/93657>. Acesso em: 09 fev. 2018. 
13 “[...] Web 2.0 is an attitude not a technology. It's about enabling and encouraging participation through 
open applications and services. By open I mean technically open with appropriate APIs but also, more 
importantly, socially open, with rights granted to use the content in new and exciting contexts. Of course 
the web has always been about participation, and would be nothing without it. It's single greatest 
achievement, the networked hyperlink, encouraged participation from the start. Somehow, through the 
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O exposto por Davis (2005) mostra que o autor compreende que a Web 2.0 está 

mais fortemente pautada numa forma de comportamento que em um arcabouço 

técnico diferenciado. Para ele, a Web sempre esteve pautada na colaboração, e que a 

Web 2.0 vem para resgatar e reinventar a colaboração após um período considerável da 

ênfase da Web no e-commerce. 

A partir de Davis (2005), Secker (2008) entende que colocar a Web 2.0 como uma 

forma de mudança de comportamento encerra os embates terminológicos sobre as 

diferenças entre o software social e a Web 2.0. Entende-se que tal posicionamento se 

origina da compreensão de que o software social é um elemento tecnológico, essência 

essa que não é observada na Web 2.0 na visão dos autores, de forma que não se podem 

comparar conceitos que em essência se diferem. 

Fuchs (2010) também aponta para o fato de o software social ser usado como 

sinônimo de Web 2.0. Para definir esses dois conceitos o autor pondera que se faz 

necessário compreender o que se entende por “social”. Ele propõe reconsiderar alguns 

elementos fundamentais da Sociologia dentro do contexto da Internet, sem para isso 

recair num anacronismo reducionista.  

Para isso Fuchs (2010) retoma o pensamento de Durkheim (2007) sobre a noção 

de social. Durkheim (2007) define que fato social é  

[...] toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que é geral 
na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma 
existência própria, independente de suas manifestações individuais 
(DURKHEIM, 2007, p. 13).  

 

Dessa forma, entende-se que o fato social possui três características 

fundamentais: deve ser coercitivo, exterior e geral. Entende-se por coercitivo a força 

exercida pelo fato social no indivíduo que o impulsiona a reproduzir padrões sociais 

(ALBUQUERQUE, 2009). Nesse sentido o fato social possui um caráter impositivo. Esses 

padrões existem independentemente da aprovação individual (ALBUQUERQUE, 2009); 

extrapolam em termos lógicos, históricos e culturais a consciência dos indivíduos 

                                                           
late nineties, the web lost contact with its roots and selfish interests took hold. This is why I think the Web 
2.0 label is cunning: semantically it links us back to that original web and the ideals it championed, but at 
the same time it implies regeneration with a new version” (DAVIS, 2005, não paginado). 
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(VARES, 2016), e nisso está o traço de exterioridade do fato social. Já a terceira 

característica, a generalidade, implica na percepção de que os fatos sociais não podem 

ser controlados, se repetem de forma espontânea e exercem a função de convenções 

sociais (ALBUQUERQUE, 2009).  

Baseado nisso Fuchs (2010) define que todas as aplicações de software podem 

ser entendidas como sociais, pois elas podem ser compreendidas como estruturas 

sociais fixas, e que não dependem de manifestações individuais. Para Fuchs (2010) todo 

o software é social pois é um resultado de processos sociais, produto das relações 

sociais; é uma objetificação do conhecimento gerado na sociedade, e é aplicado em 

sistemas que também são sociais.  

  A compreensão de fato social durkheimiana inspira Dringenberg (2002), citado 

por Fuchs (2010), a argumentar que a Internet em si é um fato social, haja vista que ela 

é uma estrutura percebida praticamente por todos da sociedade, tem sido internalizada, 

e é a base de interação cotidiana de uma quantidade expressiva de indivíduos. Além 

disso, Fuchs (2010) expõem, com base em Dourish (2001), que o hardware, o software 

e a Internet são sociais no sentido de que eles objetivam intenções, metas e interesses 

próprios do humano. Ou seja, eles são fatos sociais definidos por fatores humanos e 

influenciam o comportamento dos humanos. 

Fuchs (2010) também apresenta o sentido de ação social defendida por Max 

Weber para analisar o conceito de software social. Para Weber (1968, p.4, tradução 

nossa) “a ação é social na medida em que seu significado subjetivo leva em conta o 

comportamento dos outros e é orientada em seu curso14”. Nesse sentido entende-se 

que a ação social defendida por Weber (1968) está pautada na consideração do 

comportamento do outro e na expectativa dele. A ação social pode ser orientada para 

o comportamento presente, passado ou futuro de outros. Os “outros” podem ser um 

indivíduo conhecido pelo agente da ação, ou pode ser uma pluralidade não definida e 

desconhecida para o agente (WEBER, 1968). 

Além do sentido da ação social em Weber (1968) Fuchs (2010) também destaca 

o conceito de relação social em Weber (1968) para problematizar o software social. 

Assim, para Weber (1968), relação social trata do comportamento de um conjunto de 

                                                           
14 “Action is social insofar as its subjective meaning takes account of behavior of others and is thereby 
oriented in its course” (WEBER, 1968, p.4). 
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indivíduos em que o conteúdo significativo da ação de cada um deles considera a ação 

dos outros e é orientada a eles.  Fuchs (2010) compreende que Weber (1968) enfatiza 

que um comportamento pode ser considerado como uma relação social a partir do que 

ele denomina como interação simbólica significativa entre sujeitos, a qual pode ser 

compreendida como o ato de comunicação.  

Por isso é importante compreender que para Weber (1968) nem toda a ação é 

social, uma vez que para ele as ações orientadas a comportamentos de objetos 

inanimados não podem ser consideradas como sociais. As ações subjetivas são sociais 

na medida em que são direcionadas ao comportamento dos outros (WEBER, 1968). 

A partir dessa compreensão de ação social e relação social em Weber (1968), 

Fuchs (2009) ressalta que apenas podem ser considerados como sociais os softwares e 

a Web que fornecem suporte à interação simbólica. Fuchs (2009) destaca que essa 

compreensão pode ser observada nos trabalhos de autores como Boyd (2006) e Tim 

O’Reilly (2005a, 2005b), já citados anteriormente.  

A terceira forma de compreensão do termo social apresentada por Fuchs (2010) 

está fundamentada na ideia de comunidade e de cooperação. Para tratar da ideia de 

comunidade Fuchs (2009, 2010) se pauta Tönnies (1988), o qual compreende a 

cooperação nos moldes da socialidade como comunidade. Fuchs (2010) destaca que 

para Tönnies (1988) a existência da comunidade se constrói nas noções de 

pertencimento conjunto e dependência mútua. 

Para tratar da noção de cooperação, Fuchs (2009, 2010) recorre à Marx e Engels 

(2004), os quais defendem que a cooperação é o elemento central da sociedade. Marx 

e Engels (2004) entendem que social é “[...] a cooperação de vários indivíduos, não 

importa em que condições, de que maneira e para que fim”15 (MARX; ENGELS,1970, p. 

50, tradução nossa). 

 Fuchs (2010) assevera que a cooperação também pode ser entendida como o 

fundamento do capitalismo, uma vez que para Marx (1909, p.353, tradução nossa)  

um maior número de operários trabalhando juntos, ao mesmo tempo, em um 
só lugar (ou, se quiserem, no mesmo campo de trabalho), para produzir o 

                                                           
15 “[...] the co-operation of several individuals, no matter under what conditions, in what manner and to 
what end” (MARX; ENGELS, 2004, p. 50, tradução nossa). 
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mesmo tipo de mercadoria sob a condução de um capitalista, constitui, tanto 
historicamente e logicamente, o ponto de partida da produção capitalista.16 
 

 No exposto acima vê-se como o capitalismo explora e se apropria do trabalho 

cooperativo, e como desse trabalho emergem bens (FUCHS, 2010).  

 O que aproxima as visões de Tönnies (1988), Marx e Engels (2004), e Marx (1909) 

sobre a compreensão social é o entendimento de que os sujeitos trabalham 

conjuntamente para a produção de novos produtos para a sociedade que pertencem 

(FUCHS, 2009, 2010). No caso de Tönnies (1988) são produções imateriais, sentimentos 

que são compartilhados; e no caso de Marx (1909), bem materiais de valor econômico. 

A compreensão da produção de bens como qualidades que emergem da 

cooperação entre os sujeitos é fundamental para entender a terceira forma de software 

social destacada por Fuchs (2009, 2010). 

As noções de pertencimento e dependência mútua observadas por Fuchs (2009, 

2010) em Tönnies (1988) possibilita a compreensão do software social e da Web 2.0 

como tecnologias focadas na construção de comunidades on-line, estando essas 

relacionadas ao conceito de comunidades virtuais. 

Um dos primeiros e mais expressivos autores a utilizar o termo comunidade 

virtual foi Howard Rheingold. Reingold lecionou Competência da Cooperação na 

Universidade de Stanford, e Mídia Participativa e Ação Coletiva na Escola de Informação 

de Burkley (RHEINGOLD, 2012?). Atualmente ele leciona sobre Mídia Social e 

Comunidades Virtuais na Universidade de Stanford.  Para ele, as comunidades virtuais 

emergem da intersecção entre tecnologia e humanidade, e se estruturam a partir dos 

frequentes cruzamentos de indivíduos no ciberespaço (RHEINGLOD, 1993). O 

ciberespaço, no entendimento do autor é um espaço conceitual onde as relações 

humanas, os dados a riqueza e o poder são manifestos por sujeitos que utilizam 

tecnologias de comunicação mediadas por computador.  

Para Martino (2014), uma das principais características das comunidades virtuais 

é a possibilidade de escolha direta de interlocutores com os quais se deseja dividir 

                                                           
16 “A greater number of labourers working together, at the same time, in one place (or, if you will, in the 
same field of labour), in order to produce the same sort of commodity under the mastership of one 
capitalist, constitutes, both historically and logically, the starting point of capitalist production” (MARX, 
1909, p.353).  
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interesses comuns. Tal possibilidade de escolha advém da eliminação das fronteiras 

tradicionais proporcionadas pela utilização da comunicação mediada por computador.  

As compreensões expostas sobre as comunidades virtuais mostram que o 

conceito está mais atrelado à questão do local, ou espacial, onde se estabelecem 

relacionamentos por afinidades do que precisamente relacionado a um tipo de modelo 

tecnológico. Além disso, vale destacar que não existe uma única comunidade virtual, 

mas diversas, haja vista que sua delimitação se baseia nas afinidades de seus membros. 

Recuero (2001) ressalta que Rheingold (1996), ao tratar das comunidades 

virtuais não considera a questão da territorialidade. Isso porque para os sociólogos 

clássicos as comunidades são agrupamentos humanos dentro de uma dada base 

territorial. Nisso recai a dificuldade de aplicar o conceito de comunidade para o 

ciberespaço – a inexistência de um território. 

Nesse sentido Jones (1997) mostra que existem duas formas de compreender o 

termo comunidade virtual. A primeira delas é associá-lo às formas de comunicação 

mediadas por computadores. Ou seja, comunidades virtuais como sendo a 

infraestrutura tecnológica que sustenta a comunidade. A outra forma é a compreensão 

da comunidade virtual como uma nova forma de comunidade criada a partir do uso das 

infraestruturas tecnológicas (RECUERO, 2001). Dessa forma, Jones (1997) tenta 

distinguir a ideia de comunidade do lugar que ela ocupa no espaço, chamado de virtual 

sttlement (estabelecimento virtual), afirma Recuero (2001). O estabelecimento virtual é 

o que Jones (1997) denomina como ciberlugar, o qual pode ser delimitado por um tópico 

de interesse no qual ocorrem significativas porções de interatividade.  

Para Jones (1997) o estabelecimento virtual está associado a existência de uma 

comunidade virtual, ao passo que seria possível identificar comunidades virtuais a partir 

dos estabelecimentos virtuais (RECUERO, 2001).  

Com isso, Recuero (2001) mostra que Jones (1997) ajuda a esclarecer a ideia de 

comunidade virtual, a partir da união da ideia desse tipo de comunidade a existência de 

um espaço público onde seja possível a interação entre os membros da comunidade. Tal 

espaço não é a comunidade, mas a complementa. Mesmo ele sendo abstrato pode ser 

delimitado por canais de interação, de forma a construir fronteiras simbólicas. Além 

disso, Recuero (2001) mostra que Jones (1997) deixa claro que estabelecimento virtual 



77 
 

não é a comunidade, mas é algo necessário ao seu desenvolvimento, e que a 

comunidade é diferente da sua infraestrutura tecnológica.  

 Retomando a terceira forma de compreensão de software social, Fuchs (2009, 

2010) entende que a produção de bens materiais emergentes da cooperação defendida 

por Marx (1909) se aproxima da definição de O’Reilly (2005a, 2005b) acerca da Web 2.0.  

As três formas de compreensão de software social destacadas por Fuchs (2010) 

não são excludentes, uma vez que podem haver combinações entre as abordagens. 

Além disso, para Fuchs (2010) as diversas formas de compreensão do software social e 

da Web 2.0 mostram que não há um entendimento único sobre o tema.  

Fuchs (2009, 2010) defende uma visão integradora das três compreensões. Para 

ele há uma relação análoga entre as três visões e as formas que os processos de 

informação ocorrem na sociedade. Essas formas são a cognição, a comunicação e a 

cooperação, e funcionam como pré-requisitos umas para as outro. Isso porque para 

Fuchs (2009, 2010) para haver cooperação é necessário haver comunicação, e essa não 

pode existir sem que haja processo cognitivo.  

A visão integradora das três formas de compreensão da sociabilidade manifestas 

nas diferentes compreensões de software social permite Fuchs (2009, 2010) afirmar que 

se a Web é definida como uma estrutura tecno-social que abarca os processos de 

cognição, comunicação e cooperação, então toda a Web está mais próxima da visão de 

Durkheim, pois funciona como um fato social. Dessa forma, para Fuchs (2009) essa 

compreensão da Web é exclusivamente durkheimiana.  

Quando a compreensão de software social evidencia mais o aspecto 

comunicativo ela pode ser caracterizada sobre os pontos de vista de Weber (1968) e 

Durkheim (2007), haja vista que não há comunicação sem o aspecto cognitivo.  

Se o software social é compreendido em sua forma mais difundida, como a parte 

da Web incumbida dos aspectos de comunicação e cooperação, sendo a última 

potencialmente geradora de produtos informacionais, então vê-se mais evidenciada a 

visão social de Weber (1968), Tönnies (1988) e Marx e Engels (2004) e Marx (1909), sem 

contudo desconsiderar a visão durkheimiana. Por isso, essa perspectiva é a mais 

integradora, pois inclui as três abordagens.  

Para elucidar melhor os três tipos de compreensão do software social e as teorias 

sociais que as sustentam e demonstrar as conexões que se estabelecem entre as 
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abordagens, Fuchs (2009, 2010) construiu o modelo expresso na figura 1.  Para ele as 

três formas de compreensão da dimensão social empregadas na construção do 

entendimento do software social, sendo elas a cognição, a comunicação e a cooperação, 

estão encapsuladas umas nas outras, e funcionam como base para a mudança de um 

nível a outro, como se pode ver na figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 – Um modelo de software social e seus três subtipos  

 

Fonte: Fuchs (2009, 2010). 

 

A compreensão do software social a partir da visão de social de Durkheim foi 

nomeada como Web 1.0, por Fuchs (2009, 2010); já a que considera a perspectiva de 

Weber (1968) foi denominada de Web 2.0, e a que se pauta na compreensão do termo 

social na perspectiva de Marx e Engels (1968), Marx (1909) e Tönnies (1988) foi 

denominada de Web 3.0. A Web 3.0 é a mais complexa, pois engloba as duas dimensões 

anteriores. Essas três noções por ele definidas têm como base a ideia do conhecimento 

como um processo dinâmico e tríplice de cognição, comunicação e cooperação, como 
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se pode ver na figura 1. Esse caráter evolutivo da Web na visão de de Fuchs (2010, p.767, 

tradução nossa) se refere  

[...] ao desenvolvimento da Web a partir de um sistema tecnológico que 
melhora a cognição humana para uma Web de comunicação e cooperação. A 
cognição é o pré-requisito necessário para a comunicação e a pré-condição 
para o surgimento da cooperação. Ou em outras palavras: a fim de cooperar 
você precisa se comunicar e para comunicar você precisa conhecer17. 
 
 

Para Fuchs (2009, 2010) Web não representa apenas a world wide web, mas se 

estende a qualquer forma de rede de informação tecno-social, em que indivíduos 

podem ser ativos mediante a ajuda de tecnologias informacionais em rede. O termo 

tecno-social é escolhido pelo autor em detrimento de social-técnico devido a sua 

compreensão de que os sistemas tecnológicos são sistemas subordinados aos sistemas 

sociais, e não o contrário (RAFFL et al., 2008) 18.  

Caracterizar a Web como um sistema tecno-social implica em considerar que ela 

não pode ser definida sem relacioná-la ao domínio humano, afirmam Raffl et al. (2008). 

Ela é ao mesmo tempo parte da estrutura tecnológica da sociedade, resultado da ação 

social, e um sistema social de cognição, comunicação e cooperação que se constrói 

nessa infraestrutura tecnológica (RAFFL ET AL. 2008).  

A ideia de Fuchs (2010) sobre cognição está pautada no entendimento de um 

indivíduo se conectando a outro usando um sistema mediador. Quando há feedback 

nessa conexão, há uma relação mútua objetivada entre esses indivíduos, se 

estabelecendo assim uma comunicação. Desse processo de comunicação compartilhada 

podem surgir recursos, sendo isso designado por Fuchs (2010) como a cooperação. 

Na Web 1.0 os indivíduos obtêm conhecimento pela ajuda de dados obtidos por 

espaços de informação tecnologicamente conectados. Por essa razão, Fuchs (2010) 

exemplifica essa Web como sendo a hipertextual.  Na Web 2.0 a cognição é mediada 

pela Web, e os indivíduos interagem a partir da ajuda de símbolos armazenados, 

                                                           
17 “[…] to the development of the Web from a technosocial system that enhances human cognition 
towards a web of communication and co-operation. Cognition is the necessary prerequisite for 
communication and the precondition for the emergence of co-operation. Or in other words: in order to 
co-operate you need to communicate and in order to communicate you need to cognize” (FUCHS, 2010, 
p.767). 
18 A publicação é de autoria de Celina Raffl, Wolfgang Hofkirchner, Christian Fuchs, Matthias Schafranek. 
Por isso a ideia exposta também é atribuída a Fuchs.  
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transmitidos e recebidos pelos computadores e redes de computadores, afirma Fuchs 

(2009, 2010).  

Na Web 3.0, segundo Fuchs (2009, 2010), há a necessidade de coesão entre os 

indivíduos pertencentes ao espaço de socialização, para que se torne possível a 

produção de conteúdos gerados pelas ações comunicativas. Essa coesão deve ser 

entendida no sentido do estabelecimento de acordos e concordância entre as partes. 

Nesse sentido, Fuchs (2009, 2010) defende que a comunicação mediada pela Web 

permite a cooperação medida pela web, sendo o inverso também verdadeiro. Por isso 

as setas apresentadas na figura 1 são cíclicas na passagem da comunicação para a 

cooperação.  Para o autor a Web 3.0 está mais centrada na noção de comunidade de 

ação, em que seus atores não apenas compartilham interesses, mas também 

desenvolvem um relacionamento social associativo, e objetivos comuns que permitem 

a iniciação de atividades coletivas, as quais tem a potencialidade de alterar a realidade 

das estruturas estabelecidas nas comunidades (RAFFL et al., 2008) 

Fuchs (2010) considera a Web 1.0 como uma ferramenta para a cognição, ou 

seja, para a obtenção de informações; a Web 2.0, como um meio que proporciona a 

comunicação, e a Web 3.0 como sendo as tecnologias digitais que sustentam a 

cooperação humana.  

É importante considerar que Fuchs (2009, 2010) apresenta uma visão bastante 

próxima do entendimento comum do que foi a Web 1.0, período em que a Web era 

estática e que valorizava mais a busca por informações, e a estruturação de suas páginas 

a partir da utilização de hiperlinks. Em contrapartida o entendimento da Web 2.0 e da 

Web 3.0 por parte do mesmo autor parece diferir da compreensão frequente dessas 

duas fases da Web. Isso porque a Web 2.0, na compreensão mais difundida, é a Web 

pautada na colaboração, no aproveitamento da inteligência coletiva, e a Web 3.0 a Web 

inteligente, que seria capaz de incorporar raciocínio às informações nela 

disponibilizadas (SANTOS; ALVES, 2009). Todavia, a essa Web que tira proveito da 

inteligência coletiva Fuchs (2009, 2010) nomeia como sendo a Web 3.0, ao passo que 

para ele a Web 2.0 é a Web centrada nos processos de comunicação, pautada na 

interatividade emergente das comunidades de interesse. A designação 1.0, 2.0 e 3.0 

nesse caso é usada apenas para mostrar as diferentes ênfases da Web, e poderia ser 

facilmente substituída por a, b, e c, ou alfa, beta, gama. Dessa forma, as designações de 
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Fuchs (2009, 2010) sobre essas ênfases não devem ser vistas como sinônimos das 

designações mais difundidas cientificamente sobre a Web. 

As compreensões de Fuchs (2009, 2010) sobre o software social estão 

condensadas no quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5 - Software social: abordagens e fundamentações 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Fuchs (2009, 2010). 

 

 Diferentemente da visão integradora explanada anteriormente e apresentada na 

figura 1, o quadro 5 expõem de maneira segmentada e individualizada cada uma das 

compreensões acerca de software social, relacionando cada teoria sociológica ao 

processo de informação correlato evidenciado em cada uma das abordagens.  

Para identificar as transformações ocorridas na Web Fuchs (2010), comparou os 

vinte principais sites utilizados nos Estados Unidos, identificado a presença das funções 

cognitivas, comunicacionais e cooperativas em cada um desses sites. A pesquisa revelou 

que a Internet é predominantemente um sistema de informação (sociabilidade 

cognitiva) e um sistema de comunicação interpessoal (sociabilidade comunicacional). A 

sociabilidade cooperativa se revela com o crescimento das redes sociais no período 
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analisado. Isso mostra que quando se trata da sociabilidade cooperativa, ou seja, o que 

Fuchs (2009, 2010) denomina de Web 3.0, a característica mais evidenciada é a 

formação de comunidades virtuais, e não necessariamente a produção cooperativa. 

O que Fuchs (2010) defende é uma mudança para a Web 3.0, mas não apenas 

tecnologicamente, mas também no que se refere a uma sociedade plenamente 

cooperativa. Para que isso aconteça, é necessário que os meios de produção sejam de 

posse comum - e nesse aspecto Fuchs (2010) retoma mais uma vez os pensamentos de 

Marx (1875) -, e que os indivíduos construam sistemas cooperativos que ultrapassem a 

dominação.  

Uma rede de cooperação apenas se desenvolve em uma sociedade por princípio 

cooperativa, e o que se observa é que a sociedade atual se sustenta numa lógica de 

concorrência (RAFFL et al., 2008). 

A sociedade atual reflete nos ambientes digitais da atualidade, ao passo que os 

conteúdos com maior evidência alimentam essa lógica de concorrência. Os canais no 

YouTube ou os perfis do Instagram que buscam cada vez mais números de seguidores, 

para estarem cada vez mais em evidência, e disputarem as melhores posições nos 

rankings de canais e perfis mais acessados. A concorrência se dá porque esses tipos de 

ambientes fortalecem o desejo de visibilidade, e não necessariamente de interação e 

produção cooperativa ou coletiva. O que mais se vê evidenciado na atualidade é uma 

Internet de exposição pessoal, que dispõe de recursos potencialmente colaborativos, 

mas que opera em sua maior parte pela uso notório de funções comunicacionais, até 

mesmo nos ambientes tidos como colaborativos. 

As chamadas redes sociais se apresentam cada vez mais como canais pessoais 

que fortalecem a individualidade. O “social” passa a ser apenas um disfarce que mascara 

o desejo pessoal dos produtores de conteúdos, que urgem por audiência, e procuram 

convencer que seus produtos se originaram dos desejos expostos por seus seguidores.  

É curioso observar como a ideia de “seguir” tem se tornado frequente em tais 

ambientes digitais. Seguir remete a estar na companhia de alguém, no caso das redes, 

alguém que está à frente, e não necessariamente junto. Quem segue está sempre 

sucedendo, observando. Assistindo. Quem segue obedece, adere, imita. Repete. Quem 

segue atua para o outro, e não com ele.  
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 Como pode haver interação, troca, ou comunicação quando se há um canal 

emissor e um conjunto de receptores que chegam na casa dos milhões, como os perfis 

mais seguidos no Facebook, como por exemplo o do jogador de futebol Cristiano 

Ronaldo, que possui 122.139.15019 fãns (SOCIALBAKERS, 2017a)? Não há equilíbrio, e 

possivelmente, não há troca. Esse caráter de observação e repetição remete a uma volta 

à fase do espectar. 

 O ideário de rede se mantém pela manutenção das conexões, mas não 

necessariamente pela interação de qualidade onde se é possível estabelecer troca. A 

interação considerada nas redes sociais e mídias sociais leve em conta a quantidade de 

curtidas e compartilhamentos, e não a comunicação equilibrada, com troca de 

conteúdos. O que se observa é uma produção por parte dos perfis que pode gerar uma 

reação no grupo ou comunidade. Essa reação pode ser expressa pelas opções de 

compartilhamento, curtida, ou emissão de comentário, o qual pode ou não ser 

respondido. Isso porque, como seria possível responder aos milhares deles em uma 

única postagem? Não há equilíbrio nem exequibilidade.  

Por mais que a mais de uma década tem se defendido uma Internet que valoriza 

a colaboração e a comunicação, essa última não necessariamente tem ocorrido de 

forma equilibrada. Entretanto, tais práticas estão mais fortemente arraigadas na 

ideação que envolve os ambientes digitais, ao passo que a colaboração parece ser mais 

um desejo que de fato uma prática.    

Fuchs (2009, 2010) defende que a Web pode vir a ser cooperativa nos moldes 

apontados por ele a partir da modelagem mútua entre sociedade e tecnologia.  

Nesse sentido, Fuchs (2009, 2010) dialoga com o exposto por Pinho (2008) acerca 

da construção das subjetividades dos sujeitos, que para ele, baseando-se em Guattari 

(1992), é composta de elementos materiais como o corpo, a cidade, os componentes 

tecnológicos; e imateriais, como os afetos e a linguagem. Esses elementos reconfiguram 

e afetam o humano, de forma que, para Pinho (2008), as tecnologias influenciam os 

sujeitos, e estabelecem com eles uma relação recíproca. Assim sendo  

 
[...] à medida que sofremos a ação da tecnologia com a qual interagimos, 
também a transformamos, através da interpretação que dela fazemos, com 
os usos que privilegiamos, com a maneira como desenvolvemos nossos 

                                                           
19 Dados de julho de 2017 fornecidos pela SocialBakers.  



84 
 

projetos tecnológicos, com os desvios que somos capazes de realizar. Essa 
interação contínua não deixa espaço para limites ou essências próprias do 
humano e da técnica, da natureza ou da cultura. Essas trocas indicam uma 
interdependência que nega a existência de domínios puros e estanques 
(PINHO, 2009, p.2). 

 

 A interdependência destacada por Pinho (2008) entre humano e técnica e a 

mútua dependência entre sociedade e tecnologia de Fuchs (2009, 2010) se distanciam 

de visões que veem as características das tecnologias como resultados de demandas 

sociais relacionadas a fatores econômicos, políticos ou ideológicos, afirma Pinho (2008). 

Estar de acordo com essa visão é colocar em destaque a supremacia do homem sobre a 

técnica, e admitir a neutralidade dela (PINHO, 2008).  

Da mesma forma as configurações sociais não são resultado apenas das 

transformações e predominância tecnológica, afirma Pinho (2008). Para o autor o 

constructo social depende de processos econômicos, políticos, ideológicos e sociais que 

podem indicar os princípios dos projetos tecnológicos.  

Por essa razão Pinho (2008) e Fuchs (2010) apresentam uma visão distanciada 

do determinismo tecnológico e do construtivismo tecnológico. Para Castells (1999, p.43) 

o determinismo tecnológico é um problema infundado, pois ao seu ver ‘[...] a tecnologia 

é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas 

ferramentas tecnológicas”. Ou seja, Castells (1999) percebe a tecnologia integrada à 

sociedade, e a sociedade produtora de suas representações e compreensões a partir do 

uso das tecnologias.  

A essa visão integradora Castells (1999) nomeia de interação dialética, isto é, a 

concepção da técnica como parte que integra um processo circular e amplo, em que 

humanos e tecnologias interagem constantemente, sendo pouco claro onde se inicia a 

essência humana ou a essência do não-humano. Nesse aspecto Castells (1999, p.62), 

afirma que “a tecnologia não determina a sociedade: incorpora-a. Mas a sociedade 

também não determina a inovação tecnológica: utiliza-a”.  

A reflexão proposta nesse capítulo mostra que os ideais de inteligência coletiva 

podem ser vistos em toda a história recente do desenvolvimento de tecnologias 

computacionais, sendo essas origens bem antes do que hoje se conhece por Web. Os 

fatos destacados que marcaram essa trajetória podem ser observados no Apêndice A – 

Linha do tempo: a trajetória dos softwares sociais.  
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Alguns dos termos que surgiram nessa trajetória, e que se relacionaram 

diretamente com a ideia do uso de dispositivos tecnológicos e em rede para a agregação 

de indivíduos e comunidades, tiveram maior aderência em determinados momentos 

históricos, e deixaram de ser empregados devido aos próprios questionamentos da área 

onde tais terminologias surgiram.  

Tais questionamentos ainda se perpetuam, e mais recentemente, reverberam 

sobre o que comumente passou a ser chamado de Web 2.0. Isso porque tem-se 

colocado a prova o caráter de inovação da referida fase da Web, e se defendido que a 

mudança mais expressiva que ela traz refere-se mais a uma alteração no 

comportamento dos sujeitos que atuam nesse momento da Web. Junto a isso ainda se 

observa os que acreditam que a nomenclatura faz parte de uma estratégia 

mercadológica para dar nome a esse momento, e aos produtos que dele se originam. 

Nosso intuito não foi defender ou rejeitar as abordagens que se apresentaram 

na trajetória do software social, mas sim atentar para uma realidade que se manifesta 

no que diz respeito ao arcabouço tecnológico que sustenta a inteligência coletiva nos 

ambientes digitais. Questionamos nesse sentido o que se tem de novidade nesse 

cenário, e qual a relação estabelecida entre o desenvolvimento dessas tecnologias e o 

contexto social. Há uma sobreposição da tecnologia à sociedade ou vice-versa? 

Observou-se então, que há uma relação de reciprocidade entre ambas, resultando assim 

numa interação dialética entre tecnologia e sociedade. 

Na observação dessa trajetória notou-se que o memento da Web com maior 

potencialidade de sustentar a produção colaborativa na verdade parece fomentar mais 

o compartilhamento de informações, que propriamente a produção conjunta dos 

indivíduos reunidos em comunidades virtuais. 

 Dessa forma, no próximo capítulo se discutirá como de fato são utilizados alguns 

dos ambientes digitais mais expoentes na atualidade, analisando-os a partir do modelo 

de manifestações da inteligência coletiva definido anteriormente 
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4 Manifestações da inteligência coletiva em ambientes digitais 
 
 

A partir das características da inteligência coletiva, expressas no 

compartilhamento, na cooperação e a na ação coletiva explanadas no capítulo dois, 

construiu-se um modelo, expresso no quadro 4 do capítulo dois, para a observação de 

tais manifestações nos ambientes digitais.  

 Nesse sentido, a fim de observar os ambientes digitais que parecem incorporar, 

e a princípio, valorizar o aproveitamento da inteligência coletiva, se analisará alguns 

desses ambientes a partir do modelo definido. 

 A escolha dos ambientes a serem considerados na análise teve como base o 

ranking de sites mais utilizados no Brasil, fornecido pela Alexa, empresa filiada à Amazon 

que atua na área de tráfego de Internet.  

 O ranking é definido a partir do uso combinado da média de visitantes diários a 

um determinado site e a visualização das páginas desse site durante o último mês 

(ALEXA, 2017). Esses dados são obtidos no que a empresa denomina de painel de tráfego 

global, que funciona como uma amostra dos diversos usuários da Internet que utilizam 

diferenciadas extensões de navegadores (ALEXA, 2017). Os dados de tráfego também 

são obtidos de fontes diretas, ou seja, dos sites que escolheram instalar e script20 da 

Alexa.    

 A Alexa fornece a visualização dos 50 primeiros sites posicionados no ranking, na 

opção gratuita de sua homepage. Todavia, os usuários assinantes, podem visualizar um 

ranking com 500 posições.  

 Dessa forma, as 20 primeiras posições do ranking da Alexa podem ser observadas 

no quadro 6, acrescidas pela funcionalidade de cada um dos sites. 

 

 

 

 

                                                           
20 Conjunto de instruções para que a máquina, no caso, o navegador, efetue tarefas de acordo com o 
que foi programado (DUARTE, 2013, não paginado).  
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Quadro 6 - Top Sites no Brasil 

 

Fonte: Alexa (2017) adaptado pela autora. 
 

 Dentre os 20 primeiros sites destacados no Ranking da Alexa, optou-se por tomar 

como universo de análise alguns daqueles que explicitassem a produção de conteúdo 

por parte dos usuários, acenando assim para a existência de uma inteligência coletiva 

potencial. 

 A compreensão de redes sociais como ambientes onde seja possível a integração 

entre pessoas, a criação de redes com base em algum tipo de relacionamento (MEIRA 

ET AL., 2012), e as definições e análises dos sistemas de redes sociais com enfoque em 

suas funcionalidades de Meira et al. (2012), permitem considerar que no ranking dos 20 

sites mais acessados no Brasil disponibilizado pela Alexa há quatro redes sociais, sendo 

elas: YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Além delas, os outros ambientes com 

potencial de aproveitamento da inteligência coletiva são a enciclopédia colaborativa 

Wikipédia, e o site de jornalismo cidadão Blastingnews. Considerando que esse último 

geralmente é acusado por divulgação de notícias sensacionalistas e notícias de conteúdo 

falso, optou-se por não o incluir na amostra a ser analisada. 

 Dessa forma, dentre o ranking apresentado pela Alexa tomou-se como amostra 

inicial para a análise os seguintes ambientes: Youtube, Facebook e Wikipédia, sendo que 

Ranking Site Funcionalidade
1º Google.com.br Buscador
2º YouTube.com Rede Social
3º Google.com Buscador
4º Facebook.com Rede Social
5º Globo.com Notícias e entreteniento
6º Uol.com.br Notícias e entreteniento
7º Live.com Correio eletrônico
8º Blastingnews.com Jornalismo cidadão
9º Mercadolivre.com.br Comércio eletrônico

10º Yahoo.com Notícias e entreteniento
11º Wikipedia.org Enciclopédia
12º Whatsapp.com Mensageiro
13º Netflix.com Entretenimento
14º Instagram.com Rede Social
15º Msn.com Notícias e entreteniento
16º Olx.com.br Anúncio de compra e venda
17º Xvideos.com Vídeos adultos 
18º Twitter.com Rede Social
19º Fatosdesconhecidos.com.br Entretenimento
20º Caixa.gov.br Banco
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eles ocupam, respectivamente, o segundo, o quarto e o décimo primeiro lugar do 

ranking.  Desses, o único ambiente que não é considerado como rede social é a 

Wikipédia. 

 Assim, a partir das características destacadas no quadro 4, do capítulo dois, se 

realizará a análise das funcionalidades e dinâmicas de funcionamento dos ambientes 

acima mencionados. 

 No segundo colocado do ranking geral, e primeiro site da amostra desta 

pesquisa, está o site de compartilhamento de vídeos YouTube. O site tem como 

convicção o direito à livre expressão, e a crença de que o mundo pode ser melhor 

quando o compartilhamento permite ligar os sujeitos por meio de suas histórias 

pessoais (YOUTUBE, 2017b). Nesse sentido, ele se baseia em quatro princípios, sendo 

eles: a liberdade de expressão, possibilitada pelo compartilhamento de opiniões e 

promoção do diálogo aberto; direito à informação, baseada no livre acesso, e nas 

potencialidades do vídeo para promover isso; o direito à oportunidade, ou seja, o direito 

das pessoas alcançarem sucesso por meio do próprio ponto de vista que elas podem 

oferecer à comunidade; e a liberdade para pertencer, que se baseia na crença de que 

todos podem encontrar uma comunidade de suporte, superar as fronteiras, e se reunir 

em função de interesses compartilhados (YOUTUBE, 2017b).  

Pelos próprios princípios definidos pela plataforma pode-se considerar que, além 

de um ambiente para compartilhar produções pessoais, o YouTube preza pelo encontro 

entre indivíduos, pela valorização de suas pessoalidades, e pela formação de 

comunidades, sendo esse último o evidenciador do aspecto de rede social dessa 

plataforma. 

Como uma rede social, o YouTube permite que seus usuários colaboradores se 

inscrevam nos canais que os interessam, atribuam avaliação aos conteúdos que assistam 

por meio dos botões “gostei” e “não gostei”, e insiram comentários nos vídeos 

(MCGOWAN, 2015). Os comentários podem ser atribuídos tanto aos vídeos finalizados 

já inseridos na plataforma, ou nos vídeos realizados em tempo real. Da mesma forma 

que acontece nas outras redes sociais, no YouTube as recomendações de conteúdos 

estão baseadas no comportamento do usuário e no gráfico das conexões sociais que ele 

estabelece.  
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O YouTube reúne em um mesmo ambiente produções de amadores e de 

profissionais. Apesar disso, 95% de todas as visualizações de conteúdo de 

entretenimento da plataforma são de conteúdos produzidos pelos usuários não 

profissionais, afirma McGowan (2015). De acordo com o autor, 90% das visualizações de 

conteúdos relacionados a alguma marca advém de produção de consumidores, e não 

das marcas oficiais dos produtos. O site influencia a intensão de compra e decisão de 

compra de mais da metade dos consumidores, afirma McGowan (2015). No que se 

refere ao compartilhamento, o autor afirma que um em cada três visitantes compartilha 

um vídeo do YouTube após assisti-lo. Ele é a fonte de informação principal para 43% da 

população brasileira (THINK WITH GOOGLE, 2017). 

O levantamento Video Viewers21 da Think with Google, em parceria com a 

Provokers, referente ao ano de 2016, mostra que os brasileiros passam 39 horas 

semanais assistindo vídeos, o que equivale a 19 sessões de cinema ou quatro 

temporadas inteiras de Game of Thrones. Dessas 39 horas, 16 são assistindo a vídeos 

on-line. Os smartphones são os dispositivos mais utilizados para assistir vídeos na 

Internet. 

Partindo do modelo definido no capítulo dois desse trabalho, procurou-se 

identificar quais as características das manifestações da inteligência coletiva mais 

perceptíveis no YouTube. Assim, construiu-se o quadro 7 a seguir, onde se pode 

observar em destaque as características identificadas na plataforma em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 O levantamento é realizado para compreender o consumo de conteúdo em vídeo em televisão e on-
line no Brasil. O estudo é realizado com 1500 entrevistados, e com representantes da população A, B e C, 
na faixa etária dos 14 aos 55 anos (THINK WITH GOOGLE, 2017).  
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Quadro 7 - Manifestações da inteligência coletiva: análise do YouTube 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 O acesso ao YouTube é livre, não há pré-requisitos para a utilização da 

plataforma. Para produção de conteúdo é necessário ter uma conta no Google, mas não 

é necessário haver um consenso ou autorização da comunidade para a participação de 

um novo utilizador ou produtor de conteúdo. O YouTube agrega indivíduos, e a 

comunidade se forma pelo agrupamento deles, não sendo possível a identificação, em 

primeira instância, de quem ou quantos são os membros que formam a comunidade 

Produção colaborativa

Responsabil idade compartilhada

Visão compartilhada

Ações em prol dos interesses comuns

Ações que superam o ambiente digi tal

Regra * Trocas que promovem benefícios 
mútuos Decisões tomadas pelo coletivo Regras para perda

Igualdade entre os membros

Participação de muitos

Estabelecimento de conflito
Tensão entro os objetivos do sujeito e 

os objetivos do grupo
Coerção mútua

Conversa - Comunicação
Crédito ao grupo, e não 

individualmente Altruísmo recíproco

Habilidades de negociação Habil idades de negociação 

Habilidade de mostrar-se receptivo 
ao outro Objetivos comuns

Equil íbrio entre competição e 
cooperação

Busca por interesses comuns

Plataformas que operam para a troca 
e agregação de experiências

Facilidade para a replicação de 
conteúdos

Reuso da informação Construção de um produto final

Descentralização da produção de 
informação

Unicidade do discurso do produto 
final

Ações pontuais

Comprometimento na real ização de 
esforços conjuntos 

Reciprocidade 

* Uso das tecnologias para 
coordenação da ação

*

*

Compartilhamento

Cooperação

Ação coletiva

Consciência compartilhada * Criação comparti lhada

Inteligência Coletiva

Produção de conteúdo

Agregação de indivíduos - 
agrupamento

Construção de identidade de grupo - É 
possível identificar com quem se 

pratica a ação 

Relacionamento entre os 
intelectuais coletivos

Poucas complicações para a 
convivência em grupo

 Formação de grupo

*

Conteúdo gerado pelo usuário com 
pouco significado para a comunidade

Sincronia mútua

Divisão flexível do trabalho

Tipo de ação * Ações abrangentes

Tecnologia

Princípio norteador

Categorias
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dessa plataforma. Por essa razão, a característica agregação de indivíduos – 

agrupamento, pode ser observada no YouTube.  

A característica poucas complicações para a convivência em grupo é observada 

justamente pela facilidade da plataforma permitir que os indesejáveis ou inapropriados 

sejam banidos, denunciados ou bloqueados. As poucas complicações para a convivência 

também são estabelecidas quando os donos dos canais do YouTube inviabilizam que 

grupos se estruturem por meio da não habilitação da funcionalidade de comentários. 

Nesse caso não há complicações porque não há convivência, e também porque não há 

formação de grupos. O que parece haver é um agrupamento, uma reunião de 

interessados num determinado assunto. Os sujeitos passam a seguir um determinado 

canal, pessoal ou institucional. Nessa relação, a reciprocidade e interação não é uma 

regra, não sendo possível então a formação dos grupos.  

Há uma clara política de segurança no YouTube que explicita as diretrizes da 

comunidade. Qualquer usuário pode se sentir prejudicado por algum conteúdo das 

produções contidas na plataforma. Sendo esses comportamentos descobertos, ou pela 

denúncia de usuários, ou pela própria monitoria do sistema, o usuário pode ser 

advertido, ou em outros casos, terá a possibilidade de postagem de novos conteúdos 

suspensa por um período, sento também possível o encerramento da conta caso haja 

reincidência das violações das diretrizes da comunidade (YOUTUBE, 2017a). Nesse caso, 

a convivência torna-se descomplicada porque o não cumprimento dos combinados 

estabelecidos pela empresa resultam na descontinuidade do uso da plataforma, de 

modo que as relações são suspensas por essa interrupção que é mediada pelo 

proprietário da solução. Assim, não há auto-gestão dos indivíduos, pois há um comando 

institucional que rege os limites das relações dentro da plataforma.  

Quanto ao YouTube ser uma tecnologia que permite as possibilidades de troca e 

agregação de experiências percebe-se as trocas que nele ocorrem podem ser vistas 

quando um determinado conteúdo disponibilizado na plataforma recebe interação, seja 

por um comentário expresso, seja pela geração de um novo vídeo a partir daquele 

conteúdo. Quando o produtor do conteúdo aproveita as informações oriundas dos 

comentários ou de vídeos de outros canais ocorre a troca.  

O YouTube não dispõe de uma espécie de linha editorial, ele não dita o tipo de 

assunto que deve ser expresso nos vídeos, ele apenas sinaliza os tipos de conteúdos que 
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não são tolerados, como por exemplo: nudez ou conteúdo sexual, incitação ao ódio, 

assédio e bullying virtual, spam, conteúdo prejudicial ou perigoso, conteúdo violento ou 

que ofereçam riscos para crianças (YOUTUBE, 2017c). Por isso há uma certa liberdade, 

controlada por essas recomendações, que direciona a produção de conteúdo na 

ferramenta. As ações relacionadas às temáticas a serem tratadas são independentes e 

abrangentes, pois não requerem um consenso da comunidade do YouTube sobre o que 

deve ser produzido e disponibilizado, antecipando assim uma das características da 

cooperação destacadas no quadro 7.   

Nesse sentido, há uma expressiva gama dos produtores de conteúdo que tomam 

como pauta de seus vídeos a experiência que obtiveram com o uso de um determinado 

produto ou serviço, ou as experiências de vida que julgam ser relevantes para a 

comunidade.  

Um canal que pode ser tomado como exemplo para a demonstração de como o 

YouTube é uma tecnologia permite a troca e a agregação de experiências é o dos 

brasileiros Romulo Wolff Pereira e Mirela Rabelo, proprietários do Travel and Share22. O 

canal criado em junho de 2014, e que em dezembro de 2017 possui cerca de 600 mil 

inscritos, reúne vídeos com as experiências do casal em seu projeto de volta ao mundo. 

Em cada vídeo são apresentados os roteiros e vivências em cada local por onde 

passaram, informando dicas de trajetos, lugares a serem conhecidos e a gastronomia a 

ser apreciada. Em muitos desses vídeos de agregação de experiências eles relatam 

sugestões que os seus seguidores forneceram nos comentários, e até mesmo 

informações sobre o país que estão desbravando obtidas em canais de outros youtubers 

que também relatam suas experiências de viajem. Em determinadas ocasiões os 

proprietários de outros canais de viagem participam das produções do Travel and Share, 

sendo o inverso também verdadeiro. Além disso, nota-se que ao mesmo tempo em que 

o canal compartilha suas experiências, ele obtém informações dos próprios seguidores 

do canal sobre um determinado aspecto mencionado nos vídeos, explicitando assim a 

troca e agregação de experiências.  

A facilidade para a replicação dos conteúdos, em destaque no quadro 7, pode 

ser também observada em conjunto com o reuso das informações disponíveis na 

                                                           
22 TRAVEL AND SHARE. 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/vlogandshare>. Acesso 
em: 28 dez. 2017. 
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plataforma. Essa facilidade de replicação de conteúdos e o reuso da informação são 

expressos pela função “compartilhar” da ferramenta, a qual permite que o usuário-

participante envie o vídeo para outras treze ferramentas, a saber: Facebook, Twitter, 

Google +, Blogger, Tumblr, Reddit, LinkedIn, Pinterest, VK, Goo, Digg, Hi5 e Ameba. 

No que se refere ao reuso de informações observa-se que o YouTube exemplifica 

esse atributo de diferentes formas. Em primeiro plano, pode se ver o reuso de 

informação quando um mesmo conteúdo está replicado em diferentes canais. Por 

exemplo, uma mesma entrevista utilizada nessa pesquisa foi encontrada em quatro 

canais distintos, os quais incorporaram o conteúdo também em momentos distintos. 

O reuso da informação também é observado quando um mesmo conteúdo é 

originalmente de outra mídia, e é incluído na plataforma. Por exemplo, as emissoras de 

televisão que publicam seus programas nos seus canais oficiais do YouTube. Em 28 de 

junho de 2017, um dos vídeos em evidência no YouTube, listado na opção “Em alta”, 

com 419.238 visualizações era justamente de um programa de televisão de uma 

emissora brasileira. Curiosamente também se observa o movimento contrário – 

inúmeros programas da televisão aberta incluem em seus quadros vídeos que fazem 

sucesso no YouTube.  

Outra situação onde o reuso de informação é observado são nos vídeos com a 

hashtag react (#react). Esses vídeos são geralmente feitos por usuários comuns, não por 

canais institucionais, que se propõem a fornecer seus comentários a um vídeo que, 

geralmente, está no próprio YouTube.  

Quanto ao conteúdo gerado pelos usuários com pouca significação para a 

comunidade, percebe-se que ele está relacionado a dois fatores: ao próprio conteúdo 

dos vídeos e aos comentários inseridos nas publicações.   

No que diz respeito ao conteúdo dos vídeos vê-se uma infinidade de materiais 

inseridos na plataforma diariamente que revelam banalidade da vida cotidiana, e com 

pouco conteúdo relevante. Na maioria das vezes são conteúdos que parecem interessar 

apenas aos donos dos canais, e que em muitas vezes expõem em ambiente público 

situações da vida privada. Nesses casos vê-se algumas possibilidades da repercussão de 

tais postagens: ou tendem ao esquecimento ou se tornam virais. Essa última situação 

pode-se relembrar o caso do vídeo “Charlie bit my finger” postado no YouTube em 2007. 

O vídeo não era nada mais que um filme de família inglesa, em que o bebê Charlie ri 
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depois de ter mordido o dedo do irmão mais velho Harry. Rapidamente o vídeo se 

tornou um viral, e praticamente dez anos depois de sua postagem, em junho de 2017, 

ele atingiu 851.173.359 visualizações. Desde então a família passou a manter um canal 

no YouTube com os vídeos sobre os irmãos, o HDCYT23, e a participar de uma série de 

programas de televisão. O vídeo se tornou o primeiro vídeo não comercial e não musical 

com maior visualização no YouTube, de acordo com o HDCYT. Além disso, o vídeo 

desencadeou uma séria de releituras cômicas feitas por outros usuários da plataforma. 

No contexto brasileiro dos virais do YouTube pode-se relembrar o caso dos dois 

irmãos gêmeos, com cerca de três anos de idade, estando um deles inconsolável pelo 

fato do outro ter matado uma formiga. O vídeo se passa na casa deles, e conta com 

algumas falas adultas, provavelmente, dos pais das crianças. Parte do vídeo é 

incompreensível, com muito choro do bebê que repete incansavelmente a expressão 

“que dó”. Em junho de 2017, seis anos após a publicação, o vídeo possuía 39.439.777 

visualizações. 

Nesses dois casos vê-se situações banais, de um contexto doméstico, que contam 

com expressões espontâneas de crianças, e que antes só seriam vistas nas reuniões de 

família, encantando, ou ao menos surtindo curiosidade, num número expressivo da 

população.  

Nisso vê-se como questões outrora exclusivas do ambiente privado, e não há 

nada mais privado que o contexto doméstico, tomando proporções públicas. Fato que 

também recai nas questões relacionadas à privacidade, muitas vezes ignorada por 

aqueles que decidem divulgar tais conteúdos.  

No que diz respeito a publicação de comentários por parte dos usuários-

participantes no YouTube, vê-se uma infinidade de dizeres que não possuem conteúdo 

semântico, e que muitas vezes são indecifráveis, como por exemplo:  

 
Kookminsz ARMYYYYYY❤❤ 
io 
+Funky 先辈 Pokémon, CS:GO & More kkkkkk 
+Aedes Aegypti pois é 
 

                                                           
23 HDCYT. 2007. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/HDCYT/featured>. Acesso em: 28 dez. 
2017.  
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Não se pode identificar as motivações para esses tipos de publicações ou 

comentários, mas pode-se inferir que são descompromissadas, e com razões pessoais e 

emocionais. As possibilidades dessas manifestações e a facilidade no compartilhamento 

das experiências pessoais por meio dos vídeos evidenciam que o YouTube é uma 

ferramenta que permite a agregação das experiências dos usuários. Por isso, tem-se 

visto o forte avanço dos chamados influenciadores digitais – youtubers em evidência 

que geralmente expõem seus estilos de vida, o que consomem, e suas experiências 

quanto ao uso de determinado seguimento de produtos ou serviços.  

O YouTube tem sido um instrumento propulsor da popularização dos amadores 

profissionais – indivíduos não profissionais que fizeram de suas carreiras pautadas 

justamente na informalidade e na valorização do aspecto não profissional. A frequência 

da exposição, e a ênfase nos aspectos da vida cotidiana fizeram com que os amadores 

elevassem suas produções ao nível profissional. Nesse aspecto então, as produções de 

amadores e especialistas chegam a um mesmo patamar.  

Um dos canais brasileiros do YouTube com maior número de inscritos, 

24.941.527 inscritos, em novembro de 2017, se valeu dessa informalidade e tem se 

tornado um sucesso de audiência. Trata-se do canal do youtuber Whinderson Nunes24, 

que teve início em 2013, e dispunha de vídeos em que seu dono, em cenário doméstico, 

contava fatos de sua cotidiana vida de forma bem-humorada. A despretensão do 

formato e do conteúdo chamaram a atenção da comunidade, ao ponto de os vídeos 

mais populares, ou seja, os como mais visualizações na plataforma, serem das mais altas 

produções. O vídeo mais popular do canal, a paródia intitulada “Qual é a senha do wifi”, 

que ultrapassa a casa das 60 milhões de visualizações, mostra uma produção com direito 

a sonoridade de qualidade, efeitos especiais e utilização de filmagens captadas por 

drones, deixando claro o engajamento do canal na produção de conteúdo de nível 

profissional.  

Nisso vê-se que a mesma plataforma que agrega produções de canais amadores, 

ou inicialmente amadores, e que se profissionalizaram, também reúne vídeos de 

                                                           
24 WHINDERSON NUNES. 2013. Disponível em: < https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes>. 
Acesso em: 28 dez. 2017.  
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altíssima produção, como os de divulgação dos lançamentos da Netflix Brasil25. Com isso, 

se nota no YouTube a característica da produção colaborativa denominada de igualdade 

entre os membros. Essa igualdade se refere às possibilidades de ocupação de um mesmo 

espaço por amadores e profissionais, ou no caso exemplificado anteriormente, dos 

amadores profissionais.  

A não necessidade de criação de conta para utilização do YouTube como 

espectador dificulta o dimensionamento real do quantitativo de indivíduos que fazem 

uso da ferramenta. Mas pela análise do número de inscritos nos canais em alta da 

plataforma, como por exemplo o da Netflix Brasil, criado em junho de 2014 e que, 

segundo dados da SocialBrands (2017c), é o canal de empresa com maior quantidade de 

inscritos no Brasil em novembro de 2017, dispondo no período referido de 1.623.014 

inscritos, é possível se observar a abrangência da ferramenta.  

A busca por interesses comuns pode ser percebida nos nichos de inscritos dos 

canais da plataforma. A inscrição garante ao usuário que ele seja notificado quando há 

destaques publicados naquele canal, e sinaliza para o dono do canal e para a plataforma 

a popularidade daquele canal.  

Na maioria das vezes não é possível ao usuário inscrito em um canal identificar 

quem são os demais inscritos naquele canal, a não ser no caso em que sujeito inscrito 

tenha conta no Google e esteja conectado a essa conta ao fazer sua inscrição no canal. 

Nessas situações o YouTube mostra os contatos do Google daquela pessoa que também 

se inscreveram no canal.  Por essa razão, o perfil de usuários que se interessam por um 

determinado canal pode ser obtido por meio das leituras dos comentários do canal e 

dos comentários nos vídeos nele inseridos.  

A exibição do primeiro vídeo da história do cinema ocorreu em Paris, na França, 

em 28 de dezembro de 1895. Tratava-se do “Arrivée d’un train em gare à La Ciotat” 

(Chegada de um trem à estação da Ciotat), produzido e apresentado por Auguste 

Lumière e Louis Lumière (RIBEIRO, 2013). O vídeo, de curta duração, apresentava a 

entrada de um comboio trazido por uma locomotiva a vapor na cidade de La Ciotat na 

França. Era o relato de um fato cotidiano, mostrado sem movimento de câmera 

                                                           
25 NETFLIX BRASIL. 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/NetflixBRA>. Acesso em: 28 
dez. 2017.  
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aparentemente intencional. Em menos de 60 segundos os irmãos Lumière traçavam a 

revolução que encaminharia à sétima arte (RIBEIRO, 2013). 

Quase 110 anos após esse fato, em 23 de abril de 2005, o YouTube recebia sua 

primeira publicação. O vídeo denominado “Me at the zoo”26, do co-fundador do site, 

Jawed Karin, que mostrava a jaula dos elefantes em um Zoológico que ele havia visitado 

em San Diego na California (FIGUEIREDO, 2015). A simplicidade da descrição do 

ambiente e da percepção do Jawed acerca da grandiosidade dos animais diante dele 

fizeram o vídeo de 18 segundos de duração chegar a marca das 44.047.107 visualizações 

até dezembro de 2017.  

Se a exibição do “Arrivée d’un train em gare à La Ciotat” causou estranhamento 

aos seus espectadores em dezembro de 1895, fazendo com que muitos deles fugissem 

desesperados para o fundo da sala de exibição pelo medo de serem atropelados pelo 

trem (RIBEIRO, 2013), o “Me at the zoo” atraiu a atenção dos espectadores para dentro 

do YouTube.  

Na produção francesa o cinematógrafo era responsável pela captação e projeção 

das imagens (RIBEIRO, 2013), enquanto no YouTube a captação pode ou não ser feita 

no mesmo dispositivo em que se acessara a Rede para a disponibilização do mesmo.  

Em ambos os momentos, mesmo sendo eles separados por um considerável 

espaço de tempo, vê-se o relato de fatos triviais e cotidianos marcando a história do 

registro da imagem em movimento. Então, a final, o que mudou? Entende-se que o 

diferencial presente na atualidade esteja na descentralização da produção de conteúdos 

e nos modelos de distribuição. 

 Os irmãos Lumière herdaram a Fabríca Lumière, que produzia películas 

(RIBEIRO, 2013), e a produção de suas filmagens florescia nesse contexto de 

especialização e de certo vínculo institucional. Por outro lado, o YouTube, por meio de 

uma plataforma quase que intuitiva, permite que qualquer pessoa não especialista, com 

uma conta no Google, insira suas produções na plataforma. 

                                                           
26 KARIN, J. Me at the zoo. 2005. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw>. 
Acesso em: 28 dez. 2017.  
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A distribuição da produção dos primeiros vídeos da história ocorria em salas de 

exibição para um público limitado, ao passo que no YouTube o acesso às produções é 

simultâneo e ampliado para todos os que estiverem conectados à Rede.  

O segundo ambiente a ser analisado é o Facebook – rede social criada por um 

grupo de universitários de Harvard (Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo 

Saverin e Chris Hughes), que tinha por intuito desenvolver um espaço de encontro e 

compartilhamento de opiniões e imagens voltado, inicialmente, para a comunidade da 

universidade (AMANTE, 2014). Isso explicita bem o exposto por Boyd (2006) quando ela 

afirma que a maioria dos softwares sociais são utilizadas, primeiramente, por aqueles 

que estão no contexto próximo dos idealizadores dos sistemas. 

O projeto teve início em 2004, e em princípio era chamado de Thefacebook 

(GOFF, 2013). O interesse pelo uso da ferramenta se expandiu para além de Harvard, e 

passou a abranger outras instituições. Em 2005, um ano após seu início, a rede passou 

a ser chamada de Facebook (GOFF, 2013), e já dispunha de mais de um milhão de 

usuários ativos (AMANTE, 2014).  

Em 27 de junho de 2017, Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook 

anunciou em sua página pessoal que a rede social havia atingido dois bilhões de pessoas. 

Dias antes, ele se pronunciou acerca da mudando da missão do Facebook. Mark havia 

notado que o que ele entendia ser mais importante no trabalho da ferramenta era a 

possibilidade de aproximar pessoas. Nesse sentido ele disse: 

Durante a última década, nosso foco foi tornar o mundo mais aberto e ligado. 
Ainda não acabamos e vamos continuar trabalhando para dar uma voz às 
pessoas e ajudar as pessoas a se conectarem. Mas mesmo quando fazemos 
progressos, nossa sociedade ainda está dividida. Portanto, agora, creio que 
temos a responsabilidade de fazer ainda mais. Não basta simplesmente ligar 
o mundo; temos também de trabalhar para aproximar o mundo. Temos de 
dar uma voz às pessoas para obter uma diversidade de opiniões, mas também 
precisamos de construir um terreno comum suficiente para que todos 
possamos fazer progressos em conjunto. [...] A ideia para a nossa missão é: 
"aproximar o mundo". A declaração completa da missão é: "dar às pessoas o 
poder de construir comunidade e aproximar o mundo". Isso reflete que não 
vamos realizar esta missão nós mesmos, mas por empoderar as pessoas em 
todo o mundo para construir comunidades e unir as pessoas27 (ZUCKERBERG, 
2017, não paginado, tradução nossa). 

                                                           
27 For the past decade, we've focused on making the world more open and connected. We're not done 
yet and we will continue working to give people a voice and help people connect. But even as we make 
progress, our society is still divided. So now I believe we have a responsibility to do even more. It's not 
enough to simply connect the world; we must also work to bring the world closer together. We need to 
give people a voice to get a diversity of opinions out there, but we also need to build enough common 
ground so we can all make progress together. […] The idea for our mission is: "bring the world closer 
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No exposto por Zuckeerberg uma das coisas que mais chama a atenção é o 

reconhecimento de que o Facebook tem interligado pessoas durante uma década, e que 

a empresa ainda continuará a trabalhar para “dar voz às pessoas”. Nisso vê-se um dos 

feitos mais evidente do Facebook – a possibilidade de dar voz àqueles que antes não 

poderiam falar. Essa rede não apenas dá a voz, mas a coloca em um alto-falante potente, 

fazendo com que as manifestações de seus usuários reverberem em dimensões não 

vistas antes do surgimento dessa rede.  

Não são raros os relatos de colegas de infância que se reencontraram no 

Facebook, de pessoas que descobriram que eram parentes por meio do uso dessa rede, 

ou de pessoas que passaram a divulgar suas produções pessoais em comunidades de 

interesse específicos e ganhar visibilidade e mercado pelo uso da ferramenta.  

 Quanto ao panorama brasileiro do uso da ferramenta, dados de maio de 2017 da 

SocialBakers, empresa destinada à análise de dados e gerenciamento de redes sociais, 

mostram que o Facebook no Brasil é a rede com maior número de seguidores, 

totalizando 7. 828 638 usuários. Ele também lidera o topo da lista das redes sociais com 

maior quantidade média de interações – são 411. 529 num total. Além disso, é a rede 

social com maior taxa de respostas, 51%, que é a porcentagem de mensagens novas que 

uma página envia a uma resposta inicial no mesmo dia.  

 Quanto ao tipo de interação, a SocialBakers (2017b), ao considerar o universo 

das marcas, mostra que a maioria das interações no Facebook são realizadas por meio 

dos botões de gostei e seus derivados, como se pode ver no gráfico 1.  

                                                           
together". The full mission statement is: "give people the power to build community and bring the world 
closer together". This reflects that we will not accomplish this mission ourselves, but by empowering 
people around the world to build communities and bring people together (ZUCKERBERG, 2017, não 
paginado). 
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Gráfico 1 - Tipos de interação no Facebook. Dados em porcentagem 

 
 

Fonte: SocialBakers (2017b) 
 

 Os dados do gráfico mostram que, apesar das possibilidades de interação 

disponibilizadas pela plataforma, a com maior audiência é a da interação por reação, ou 

seja, uma atividade que denota pouco envolvimento com a comunidade. Ela apenas 

sinaliza a percepção do participante da rede quanto aos conteúdos que a ele se 

apresentam em seu feed de notícias ou nas suas buscas por navegação. 

 A publicação de fotos é o tipo de postagem mais utilizada pelos usuários do 

universo das marcas na plataforma, e publicação de vídeos é a menos expressiva na 

ferramenta, como se pode ver no gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Tipos de postagens no Facebook. Dados em porcentagem 

 
 

Fonte: SocialBakers (2017b) 
 

Apesar das fotos serem das postagens mais evidenciadas no Facebook, o 

conteúdo com maior expressividade em maio de 2017 no Facebook Brasil foi um vídeo 

produzido pelo Banco do Brasil em homenagem ao dia das mães. Esse vídeo obteve 
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905.535 interações totais, sendo 608 732 reações de “gostei”, 39.441 comentários e 

257.362 compartilhamentos (SOCIALBAKERS, 2017b). 

A análise da ferramenta, mediante os componentes de inteligência coletiva 

identificados anteriormente resultou no quadro 8.  
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Quadro 8 -  Manifestações da inteligência coletiva: análise do Facebook 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Assim como no YouTube, no Facebook há uma agregação de usuários, os quais 

não necessariamente são conhecidos uns dos outros no momento do ingresso na rede. 

Atualmente não é mais necessário o recebimento de um convite de um já participante 

da rede para adentrar no Facebook. Qualquer pessoa pode criar uma conta na 

ferramenta. A partir desse ingresso, os usuários começam a criar suas redes de 

relacionamento a partir da conexão com possíveis contatos já existentes anteriormente 

ao uso da plataforma, ou com contatos estabelecidos pela interação na própria 
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plataforma. Por isso, considera-se que há um agrupamento inicial onde não se é possível 

identificar os demais usuários que também utilizam a plataforma, e após o ingresso a 

plataforma possibilita a formação de redes de relacionamentos. 

A facilidade para a convivência em grupo pode ser percebida, primariamente, 

pelo fato de nas redes sociais os participantes escolhem quais serão os contatos que 

farão parte de sua rede de conexões. Também é uma escolha adentrar em um grupo 

específico , ou permanecer nele - no caso de inclusão por um terceiro - , e se submeter 

as suas regras de convivência.  

Antes das regras de convivência estabelecidas por grupos específicos no 

Facebook, é importante ressaltar que a ferramenta dispõe do que é denominado como 

“Padrões de Comunidade”. Tais padrões são políticas que têm por objetivo estabelecer 

os tipos de compartilhamentos permitidos na plataforma e os tipos de publicações que 

podem ser denunciadas e removidas (FACEBOOK, 2017b). Os Padrões de Comunidade 

do Facebook foram construídos em cima de quatro pilares fundamentais: segurança, 

incentivo a um comportamento respeitoso, segurança da conta e informações pessoais 

e proteção de propriedade intelectual (FACEBOOK, 2017b).   

Esses padrões são explicitados nos termos de uso da ferramenta assim que um 

usuário opta em fazer parte da rede. Ou seja, a política de convivência é estabelecida 

antes que o sujeito faça parte da rede, dando a ele a opção de concordar ou discordar 

dessa política. Concordando com os termos, o usuário se submete às regras de 

convivência do ambiente. O problema é que a maioria dos usuários concorda com os 

termos sem deles tomar real ciência.  

Pela função de rede social, o Facebook possibilita a troca e agregação de 

experiências. Isso porque, como dito anteriormente, o Facebook dá a possiblidade de 

fala ampliada àqueles que dela não dispunham. Muitas pessoas se valem disso de forma 

bastante positiva, demonstrando-se engajadas na divulgação de informações de 

interesse público, marcando um contato numa postagem que trate de algum interesse 

desse contato, ou até mesmo construindo redes de informação específica, como por 

exemplo as páginas não institucionais que agregam informações sobre algum serviço 

público, como o transporte, por meio das informações enviadas por seus usuários-

colaboradores em tempo real.  
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 Todavia, esse poder de agregação de experiências nem sempre é positivo. A 

cultura contemporânea de utilizadores das redes sociais, em especial do Facebook, vem 

apresentando uma quantidade de pessoas que parecem não tomarem dimensão da 

exposição à comunidade que a ferramenta possibilita. Comunidade essa que, diferente 

da comunidade primária, é uma comunidade escolhida – os sujeitos decidem se querem 

ou não pertencer a ela, e selecionam a quem desejam estar conectados, como citado 

anteriormente no capítulo 3 a partir das considerações de Martino (2014). O mito do 

anonimato, advindo das facilidades de criação de perfis falsos, a infundada crença de 

que não há leis para o ambiente digital, e a lamentável compreensão popular de que “o 

Facebook é meu, e eu faço o que eu quiser”, tem revelado um lado sombrio e 

irresponsável de muitos utilizadores dessa plataforma no que diz respeito à agregação 

de experiências e produção de conteúdo.  

 Nesse sentido, retoma-se o questionamento de se as redes sociais influenciam 

esses comportamentos, ou se elas apenas potencializam aquilo que de fato as pessoas 

são em essência, tanto positivamente quanto negativamente. Como já mencionado nos 

capítulos anteriores, entende-se que há uma relação mútua entre sociedade e 

tecnologia, de forma que a relação de influência entre elas é recíproca. Por isso, 

entende-se que se no humano há um potencial interesse na sociabilidade, as redes 

sociais o ampliam expressivamente, ao mesmo tempo em que as tecnologias incitam às 

novas formas de relacionamento. As relações estabelecidas nessas redes não se 

comparam às da vida fora desse contexto (se é que é possível pensar a existência do que 

é dentro e o que é de fora da rede). Nenhum individuo, de forma consciente, afirma ter 

cinco mil amigos. Entretanto, as facilidades de em apenas um clique se estabelecer uma 

relação do que se entende por amizade no vocabulário do Facebook, faz com que os 

sujeitos estejam rapidamente conectados a uma grande quantidade de indivíduos. Isso 

não ocorreria fora do contexto das redes sociais. Assim, até o mais isolado dos ermitões 

urbanos tem condições de experienciar o que o Facebook oferece como sendo as 

conexões de amizade.  

Tomadas pelo entusiasmo momentâneo de alguma experiência propiciada pela 

rede social, como a desaprovação do comportamento de um famoso ou de uma decisão 

tomada por um político, muitos costumam se deixar inflamar e fazer dessa experiência 

de troca e agregação de experiências um espaço de desrespeito, ódio e preconceito. 
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Nesse contexto se afirmam os que assumem a função da crítica e do discurso de ódio. 

São os odiadores, mais conhecidos pelo termo em inglês haters. Longe de ser aquilo que 

defendem como “livre expressão” ou “direito de expressão”, a agregação de 

experiências por meio da proliferação de mensagens de conotação difamatória e 

irresponsável é antes de qualquer coisa uma atividade criminosa e que implica em 

punição judicial.  

O reuso da informação pode ser observado no que se refere aos índices de 

interação apresentados anteriormente com os dados da SocialBakers (2017b). Isso 

porque, mesmo havendo maior expressão das reações dos usuários, os dados revelam 

que há um índice de compartilhamentos a ser considerado. Tais compartilhamentos já 

apontam para uma utilização repetida de um conteúdo por parte de um usuário que não 

fez a postagem original do conteúdo.  

 Nesse aspecto também está implícita a facilidade de replicação de conteúdos 

disponibilizados pela plataforma. Tal replicação pode ser tanto para um grupo 

delimitado, por meio da utilização dos recursos de privacidade oferecidos pela 

ferramenta, ou uma replicação pública.  

 Acerca da geração de conteúdo com pouca relevância para a comunidade, da 

mesma forma que no YouTube, no Facebook há uma quantidade expressiva de usuários 

que publicam conteúdos que geralmente interessam a eles próprios: a foto da refeição 

do almoço, a medicação recebida em pronto socorro hospitalar ou o gato de estimação 

brincando com um rolo de lã.  Conteúdos de pouca relevância para a comunidade 

também podem ser observados quando os indivíduos utilizam os ambientes com maior 

visibilidade da ferramenta, como o feed de notícias, para a comunicação daquilo que 

poderia ser dito pelas funcionalidades de mensagens privadas disponíveis na própria 

ferramenta. 

  O caráter das ações abrangentes no Facebook pode ser observado no fato de o 

usuário da ferramenta ter a possibilidade de utilizar seu espaço na comunidade para 

inserir conteúdos na plataforma que não tenham, em primeiro plano, o consenso 

daquele público. Refere-se em primeiro plano pois há um contrato de convivência 

expresso nos Padrões de Comunidade do Facebook que trata dos conteúdos 

considerados como impróprios e que podem ser removidos pelo próprio Facebook afim 

de garantir a segurança e o interesse da comunidade diversificada (FACEBOOK, 2017b). 
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Além disso, os próprios membros da comunidade repudiam alguns tipos de conteúdo e 

os denunciam como inapropriados. Assim, mesmo o Facebook tendo um caráter mais 

abrangente, e não necessitar do consenso de seus membros para a expressão dos 

usuários, há um contrato de convivência que limita a ação do público, de forma a 

garantir a diversidade que constrói a plataforma.  

Paradoxalmente, apesar das ações e publicações dos usuários no Facebook não 

requererem consenso, mas uma conduta que esteja em consonância com os padrões de 

comunidade, percebe-se que os usuários da ferramenta parecem valorizar a validação 

do conteúdo que publicam na rede.  

Essa validação passou a ser mais facilmente realizada em 2009, quando Leah 

Pearlman, uma cientista da computação do Facebook, desenvolveu o botão “curtir” e o 

implementou na ferramenta (PEREIRA, 2017). O projeto que durou nove meses 

(PEARLMAN, 2016) não alterou somente o design da ferramenta, mas alterou 

fundamentalmente o comportamento dos usuários, e a maneira como os demais sites 

passaram a funcionar (PEREIRA, 2017). Isso porque, atualmente, todas plataformas com 

possiblidades de interação dispõem de uma versão do botão curtir, e ideias e empresas 

se movimentam guiadas pela contagem dessas curtidas (MORGANS, 2017). O botão veio 

como uma alternativa à resolução do problema da redundância, afirma Pearlman em 

entrevista à revista Vice (MORGANS, 2017). Pearlman afirma que se alguém escrevesse 

“Vamos nos casar!” todos os comentários expressariam congratulações repetidamente, 

o que para Pearlman era algo esteticamente feio. Além disso, quando alguém dissesse 

algo realmente sincero e diferente de “parabéns” o comentário era difícil de ser 

encontrado dentre os outros redundantes. Por essa razão, Pearlman desenvolveu o 

botão que condensava expressões genéricas, e consequentemente deixava as mais 

específicas evidenciadas. Com isso, as ações heterogêneas passam por validação que se 

apresentam de forma condensada, homogênea.  

A comunicação por conversa, característica da cooperação identificada na 

análise do Facebook, pode ser observada no uso dos mecanismos próprios de conversa 

instantânea privada, individual ou em grupo, disponibilizados pela ferramenta. Apesar 

disso, também é bastante comum a construção de conversas nas próprias postagens, 

podendo ser essas sinalizadas com a marcação de a quem se destina a mensagem.  
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Como dito anteriormente, o Facebook em junho de 2017, chegou a marca dos 

dois bilhões de usuários pelo mundo. Em termos quantitativos essa participação é 

bastante expressiva, e mostra que quase 30% da população mundial utiliza a 

ferramenta. Em disparada essa rede supera a quantidade de seguidores do Twitter e do 

YouTube (SOCIALBAKERS, 2017b), caracterizando-o assim pela participação de muitos 

indivíduos, como destacado no quadro 8. 

A busca por interesses comuns, característica da produção colaborativa, pode 

ser observada no Facebook pela facilitação da formação de grupos estruturados com 

base em algum assunto específico. Os mais comuns são os de vendas ou troca de 

produtos. Tem-se ainda os destinados à procura e oferta de caronas, e até mesmo na 

divulgação de vagas de emprego por área profissional ou localização geográfica. Na 

maioria das vezes a participação em algum grupo fechado depende da autorização de 

um administrador do próprio grupo, podendo ser esse o criador do grupo ou um 

membro designado pelo criador para exercer a atividade de moderação.  

A dimensão de um grupo no Facebook é medida pela quantidade de postagens 

e comentários. Nesse sentido, o maior grupo da ferramenta, com dados de julho de 

2017, é de origem tailandesa, destinados à compra e venda de mercadorias, e possui 

mais de um milhão e meio de membros (FACEBOOK, 2017a).  

A diversidade de formas de expressão próprias do universo on-line expressa no 

Facebook mostra que os produtos gerados na ferramenta, independente da sua 

linguagem, são descentralizados, haja vista que a produção e o acesso a esses conteúdos 

ocorrem de muitos para muitos, e não de um para muitos, como nos veículos de 

comunicação tradicionais. Isso, até mesmo porque, a plataforma não é considerada 

apenas como um veículo de comunicação, mas sim uma rede de relacionamentos que 

permite a produção e publicação de conteúdos tanto por amadores quanto por 

especialistas. 

Dois elementos característicos da ação coletiva foram observados no Facebook, 

a saber: as ações que superam o ambiente digital e o uso das tecnologias para 

coordenação dessas ações. Essas duas características ficam claramente exemplificadas 

na onda de manifestações que tomou o Brasil em junho de 2013. As motivações eram 

multifacetadas, assim como a composição do grupo que se organizava (FARAH, 2015). 

Havia um questionamento acerca da clareza das lideranças do movimento e das 
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propostas dele, mas a despeito disso, via-se emergir uma forma nova de mobilização na 

esfera pública pelo uso das redes sociais (FARAH, 2015).  Movimentos sociais, como o 

Movimento Passe Livre, articulavam as manifestações por meio da ferramenta de 

criação de evento do Facebook, e conclamavam os participantes a aderirem aos 

protestos que tinham dia, hora e local para acontecerem. Dessa forma, as ações eram 

coordenadas pela tecnologia em questão, se iniciavam no meio digital, mas se 

efetivavam fora dele.  

Em continuidade à proposta do capítulo, se seguirá com a análise da Wikipédia 

– projeto de enciclopédia colaborativa, universal e multilíngue, construído na Internet a 

partir do princípio wiki (APRESENTAÇÃO, 2016). 

O princípio Wiki convida os usuários a editarem páginas ou criarem páginas 

novas em um website wiki (LEUF; CUNNINGHAM, 2001). Esse princípio permite a 

associação de assuntos significativos entre diferentes páginas, fazendo da criação de 

links entre essas páginas algo praticamente intuitivo; e valoriza a busca pelo 

envolvimento continuo de seus colaboradores, afirmam Leuf e Cunninghan (2001).  

Em 1995 Cunninghan desenvolveu o WikiWikiWeb, que foi o primeiro wiki, e teve 

como objetivo ser um software simples que possibilitasse o trabalho coletivo em códigos 

de software em que o fruto desse trabalho pudesse ser rapidamente publicado 

(EBERSBACH, et al., 2008). 

A Wikipédia teve início em janeiro de 2001, sendo publicada primeiramente em 

inglês (SOBRE..., 2017). O conteúdo do site é protegido pela licença de documentação 

livre GNU ou pela Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 (SOBRE..., 2017). A 

versão em português da Wikipédia não é uma tradução da versão em inglês. O objetivo 

da versão em português é ter uma enciclopédia própria, mesmo sendo muitas vezes 

necessária a adaptação de artigos originalmente de outros idiomas (SOBRE..., 2017). 

A análise com vistas a identificar os elementos da inteligência coletiva na 

Wikipédia por meio do modelo definido previamente resultou no quadro 9. 
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Quadro 9 - Manifestações da inteligência coletiva: análise da Wikipédia 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Uma escolha decisiva que antecedeu o surgimento da Wikipédia, segundo Shirky 

(2012), foi o uso do sufixo “pedia” para a composição do nome do site. Isso porque, 

embora wikis sejam utilizados para os diferentes tipos de escritos, os usuários iniciais da 

Wikipédia foram orientados pelos modelos retóricos das demais enciclopédias 

existentes, e isso favoreceu a sincronicidade do trabalho inicial. Essa sincronia se dá pelo 

fato de que havia uma consciência compartilhada do tipo de escrita que deveria ser 

Produção colaborativa

Responsabilidade compartilhada

Visão compartilhada

Ações em prol dos interesses comuns

Ações que superam o ambiente digi tal

Regra * Trocas que promovem benefícios 
mútuos

Decisões tomadas pelo coletivo Regras para perda

Igualdade entre os memebro

Participação de muitos

Estabelecimento de conflito
Tensão entro os objetivos do sujeito e 

os objetivos do grupo Coerção mútua

Conversa - Comunicação
Crédito ao grupo, e não 

individualmente Altruísmo recíproco

Habilidades de negociação Habilidades de negociação 

Habilidade de mostrar-se receptivo 
ao outro Objetivos comuns

Equil íbrio entre competição e 
cooperação Busca por interesses comuns

Plataformas que operam para a troca 
e agregação de experiências

Facil idade para a replicação de 
conteúdos

Reuso da informação Construção de um produto final

Descentralização da produção de 
informação

Produção de conteúdo Divisão flexível do trabalho *
Conteúdo gerado pelo usuário com 

pouco significado para a comunidade
Unicidade do discurso do produto final

Tecnologia * * Uso das tecnologias para coordenação 
da ação

Relacionamento entre os 
intelectuais coletivos

Poucas complicações para a 
convivência em grupo

Comprometimento na real ização de 
esforços conjuntos 

Sincronia mútua Reciprocidade 

 Formação de grupo Agregação de indivíduos - 
agrupamento

Construção de identidade de grupo - É 
possível identificar com quem se 

pratica a ação 
*

Tipo de ação * Ações abrangentes Ações pontuais

Princípio norteador Consciência compartilhada * Criação compartilhada

Categorias

Inteligência Coletiva

Compartilhamento

Cooperação

Ação coletiva
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considerada numa proposta denominada de Wikipédia (SHIRKY, 2012). Nisso vê-se a 

primeira característica do compartilhamento presente na Wikipédia.  

 O reuso da informação na Wikipédia pode ser percebido nos redirecionamentos 

permitidos pelos hiperlinks dentro dos artigos da enciclopédia. Quando um artigo “a” 

menciona um assunto já coberto por um artigo “b”, é possível criar um hiperlink no 

artigo “a” direcionando esse assunto para o artigo “b” que o aborda de forma específica.   

 Pode-se observar na Wikipédia algumas características da cooperação, como: o 

estabelecimento de conflito, a conversa – comunicação, e as habilidades de negociação 

-, sendo a última também incidente na produção colaborativa. Os conflitos aparentes 

nas discussões podem dizer respeito à parcialidade de alguma informação, ou à 

discordância da forma como o conteúdo foi expresso – fora dos padrões enciclopedistas. 

Os conflitos podem ainda ocorrer pela divisão das seções de um artigo, e até mesmo 

pelos questionamentos quanto às normas de conduta dos editores. Nessas situações 

também ficam evidenciadas as habilidades de negociação, e infelizmente, em alguns 

casos a ausência delas. O objetivo dessas habilidades é estabelecer o consenso. Esse não 

diz respeito à obtenção de unanimidade – que é o ideal, mas que pode não ser atingida 

-, e tampouco tem a ver com contagem de votos (CONSENSO, 2017). O consenso para a 

Wikipédia está relacionado ao fato de que as decisões implicam em esforços para reunir 

as preocupações dos editores, e a necessidade pelo respeito às políticas e 

recomendações que regem a comunidade. 

 O atingir o consenso é, primeiramente, um ato natural do processo de edição, 

sendo muitas vezes implícito e invisível. Isso porque, assume-se que ocorreu consenso 

quando não há contestações por parte de um editor a um artigo (CONSENSO, 2017).  

 A Wikipédia recomenda que o consenso seja buscado tendo como fundamento 

as políticas de recomendações da enciclopédia, as fontes credíveis e o senso comum 

(CONSENSO, 2017). Para a Wikipédia é preferível ceder e aceitar o estabelecimento de 

um compromisso não necessariamente perfeito a entrar em embates para implementar 

uma versão ideal de imediato. Isso porque, a enciclopédia está em constante mudança. 

Nesse sentido, a Wikipédia considera que a qualidade dos artigos onde se estabelecem 

disputas constantes é geralmente menor que nos artigos onde os editores demonstram 

ser mais tolerantes (CONSENSO, 2017).  
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 Como se pode prever, o estabelecimento de consenso é bastante desafiador 

para os wikipedistas. Para essa dificuldade, os editores da Wikipédia dispõem um 

recurso auxiliar – os pedidos de opinião. Eles servem para solicitar opiniões e também 

sugestões de terceiros, a fim de se encontrar consensos nas páginas de discussão e 

aperfeiçoar as conduções dos casos de disputa (CONSENSO, 2017).  

Estão na contramão do estabelecimento de consenso as guerras de edição, a 

utilização de contas diferentes de um mesmo usuário para influenciar o consenso, e a 

falta de civilidade (CONSENSO, 2017).  

Dentre as recomendações para se obter consenso tem-se a manutenção de uma 

conduta audaciosa, o que para a Wikipédia é não ter medo de editar um artigo, fazendo 

isso de forma responsável (CONSENSO, 2017). A enciclopédia também recomenda o uso 

de sumários de edição. Os sumários de edição geralmente são alternativas para se 

explicitar o porquê de uma reversão em algum artigo, ou as objeções nele contidas 

(CONSENSO, 2017). 

Uma discussão que visa promover o consenso tem como objetivo resolver 

disputas de uma maneira que transpareça as políticas e objetivos da Wikipédia, ao 

mesmo tempo que procura contrariar a menor quantidade de editores (CONSENSO, 

2017).  

A Wikipédia alerta para que durante o processo de busca pelo consenso não se 

deve admitir discussões fora da wiki, pois podem originar suspeitas e quebras de 

confiança (CONSENSO, 2017). Nesse sentido, valoriza-se as discussões que possam ser 

de conhecimento de todos. 

 São também inaceitáveis: angariar participantes para uma discussão tendo 

como objetivo enviesar essa discussão; utilizar contas-fantoche (sock puppet) para 

influencia o consenso; e realizar ações que intentem comprometer o processo de 

consenso (CONSENSO, 2017). 

Para a Wikipédia a determinação do consenso se dá em função da qualidade dos 

argumentos oferecidos sobre os aspectos de um determinado assunto, sendo esses 

necessariamente observados a partir das políticas da enciclopédia (CONSENSO, 2017).  

A conversa é observada como como ferramenta de comunicação. Na plataforma 

em questão há dois canais de comunicação em tempo real usados pelos editores, são 

eles o IRC e o Slack (CHAT, 2016).  
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O IRC tem por objetivo a comunicação entre os wikipedistas de diferentes 

línguas, sendo ele o recurso mais antigo de conversação em tempo real usado pelos 

membros da comunidade (CHAT, 2016). Qualquer pessoa pode utilizá-lo livremente para 

tirar dúvidas e discutir o projeto da Wikipédia de forma geral.  

Já o Slack é um sistema mais recente, desenvolvido em 2016, com membros da 

Wikipédia em português (CHAT, 2016). O software, diferentemente do IRC, requer que 

os usuários sejam convidados para participar do bate-papo. As conversas possibilitadas 

pelo Slack podem ser públicas ou privadas, e os canais privados de conversação podem 

ser criados por qualquer participante, ao passo que os canais públicos são criados 

apenas por administradores (SLACK, 2017). 

Identificou-se também as listas de discussão como elementos que possibilitam a 

conversação (LISTA..., 2016). As listas disponíveis estão organizadas de acordo com o 

assunto a ser tratado, como por exemplo, a que discute o projeto da Wikipédia como 

um todo, ou a que trata de assuntos técnicos ou a que abrange questões legais. Há ainda 

a que reúne as discussões da Wikipédia em português, a que trata de assuntos de 

coordenação multilinguística e as em diferentes idiomas.  

Ademais, as possiblidades de conversação entre os contribuidores da Wikipédia 

também podem ser observadas na página de discussão de cada artigo incluído na 

enciclopédia. 

As habilidades de negociação também podem ser vistas no contexto das 

discussões promovidas pela Wikipédia e nos intentos de se chegar ao consenso. Isso 

porque, para Wikipédia, os editores que dispõem de mais competências sociais e mais 

habilidades para a negociação possuem, hipoteticamente, mais sucesso que os se 

ausentam das possibilidades de diálogo e dos que agem de forma pouco civilizada 

(CONSENSO, 2017).  

Tais habilidades, requeridas para a busca do consenso, sendo esse balizado pelas 

recomendações anteriormente expostas, evidenciam o interesse da Wikipédia para que 

as decisões sejam tomadas a partir do entendimento coletivo acerca de um dado 

assunto. Isso antecipa outra característica destacada no quadro 9 no escopo da 

produção colaborativa – na Wikipédia as decisões são, em geral, efetuadas pelo grupo. 

É válido considerar que o consenso não está vinculado à contagem opinião da maioria, 

mas sim com a força do argumento utilizado nas discussões. 
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A comunicação, o estabelecimento do conflito e as habilidades de negociação 

surgem justamente pelo objetivo fundamental da Wikipédia – a criação compartilhada 

de artigos para uma enciclopédia -, característica da produção colaborativa também 

observada nesse ambiente. 

A Wikipédia explicita claramente quais são as formas de colaboração em que os 

editores podem se engajar. Tais formas estão categorizadas em “colaboração” e 

“manutenção” (PORTAL..., 2017). No âmbito da colaboração está o ato de melhorar 

artigos existentes ou ainda criar um artigo solicitado. Há também a possibilidade de 

colaboração na realização de tarefas usuais, como por exemplo, a reversão de artigos 

vandalizados, categorização de artigos, correção de ortografia, remoção de assinatura 

em artigos, monitoramento de artigos com problemas e participação em discussões e 

votações (TAREFAS..., 2013). Além disso, a Wikipédia identifica como meios de 

colaboração o envolvimento dos editores no retorno aos pedidos de opinião, e a ajuda 

em respostas nas opções “Tire dúvidas”, “Informe um erro”, ou “Fale com a Wikipédia” 

(PORTAL...2017). Há ainda a opção de fornecer uma imagem solicitada para àqueles que 

têm habilidades para fotografar ou desenhar.   

Nas possiblidades de colaboração também estão os WikiProjetos, que são 

esforços coletivos em prol da melhoria de artigos de um dado tema. Na categoria da 

colaboração destacam-se ainda o empenho nas traduções de artigos ou revisão de 

artigos já traduzidos, e as ações em prol do combate ao vandalismo e às edições que 

estejam em desacordo com os princípios da enciclopédia (PORTAL..., 2017). Por isso, as 

ações pontuais podem ser observadas na Wikipédia.  

Já a manutenção tem como foco prover melhorias aos artigos da enciclopédia 

por meio da utilização de ferramentas de predefinições sinalizadas nas páginas que 

necessitam de intervenção (PORTAL..., 2017). A ação de eliminação de páginas, ação que 

não está nos princípios da cultura wiki (PÁGINAS..., 2017), também é uma atividade 

considerada no domínio da manutenção. A eliminação foi introduzida na Wikipédia 

devido à disseminação de páginas que não tem relação com os propósitos dessa 

enciclopédia (PORTAL..., 2017).  

Por ser um ambiente de escrita conjunta, a orientação da Wikipédia é categórica 

– “artigos não devem ser assinados” (GUIA..., 2017, não paginado). Assim, no artigo o 

contribuidor não pode ser identificado, pois isso feriria o princípio da colaboração que 
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conduz o projeto da Wikipédia. Todavia, a identificação do autor que possui conta na 

Wikipédia pode ser observada no histórico de cada artigo, localizado na aba “Ver 

histórico”, na parte superior direita de cada página. A assinatura na Wikipédia serve 

apenas para as páginas de discussão, páginas próprias, páginas de projetos e de votação 

(GUIA..., 2017).  

A assinatura nos artigos também não é valorizada pois qualquer pessoa, mesmo 

sem uma conta, pode editar os artigos.  O registro de usuário concede vantagens ao 

editor, como por exemplo ter uma página de utilizador, uma de teste e uma assinatura, 

ou ainda facilitar o contato com outros editores, acessar ferramentas que facilitam a 

edição, e ter direito a voto quando surgirem questões nas discussões que requeiram 

uma decisão objetiva dos editores. 

Infere-se também que a assinatura não é algo a se incentivar pois, um único 

artigo pode conter inúmeras intervenções, sendo inviável a sinalização de cada um dos 

contribuidores no próprio artigo. Ademais, é válido ressaltar que a Wikipédia valoriza o 

termo editores, e não autores. Editar tem uma forte conotação de propor alterações, 

rever, corrigir em busca de melhorias. E é justamente isso que a Wikipédia tem no seu 

cerne: o aproveitamento da inteligência coletiva direcionado à construção de artigos 

que podem ser a todo tempo melhorados. Nisso também se vê que os créditos do 

conteúdo disponibilizado são da comunidade de wikipedistas, e não de um editor 

individualmente, confirmando assim mais uma das características da produção 

colaborativa – o fornecimento dos créditos ao grupo, e não individualmente. 

Dados da estatística da Wikipédia em português de maio de 2017 revelam que a 

enciclopédia dispunha de 50.312 mil wikipedistas, sendo 262 deles ingressantes no 

projeto no referido mês. Desse total de editores, 1514 deles realizaram mais que cinco 

edições durante o mês, são os editores ativos, e 206 deles efetuaram mais que cem 

edições no mês, que são os editores muito ativos. Ao observar esses dados é válido 

lembrar que a Wikipédia teve início em junho de 2001, contento em sua versão em 

português apenas um wikipedistas, e que o projeto demorou três anos para chegar a 

cerca de cem colaboradores (ESTATÍSTICAS..., 2017). Esses dados confirmam o exposto 

no quadro 9 – a Wikipedia é de fato um projeto que, apesar de ter sido inicialmente 

idealizado por apenas duas pessoas - Jimmy Wales e Larry Sanger - , hoje é viabilizado 
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por centenas delas que se dispõem, voluntariamente, para continuidade da 

enciclopédia.   

No que se refere aos objetivos comuns da comunidade, observa-se que os 

propósitos da Wikipédia são bem específicos, e como já mencionado, seu próprio nome 

aponta para isso, uma vez que carrega o conceito de WikiWiki, que propõe que qualquer 

pessoa possa editar quase todo conteúdo publicado, acrescido parte do termo 

“enciclopédia”. Nisso, o objetivo do projeto pode ser conhecido – trata-se de uma 

proposta de criação de uma enciclopédia livre, construída a partir de colaboradores 

espalhados pelo mundo (SOBRE, 2017). Esse objetivo comum, que é expresso e 

compartilhado pela comunidade que se envolve no projeto, é que permite a 

continuidade e sucesso da enciclopédia.  

Um olhar para a produção de conteúdo na Wikipédia mostra que, 

diferentemente dos ambientes analisados anteriormente, há um produto que é gerado 

pela inteligência coletiva dos sujeitos participantes da ação. Um verbete da enciclopédia 

pode ser considerado como produto que, a partir dos princípios definidos pela própria 

enciclopédia, irá buscar uma unicidade do discurso desse produto, de forma a garantir 

a homogeneidade da expressão das informações do verbete.  

A Wikipédia é a expressão mais concreta e substancial de que um projeto de 

produção de conteúdo pode ser efetivado por não especialistas. Se a produção 

enciclopedista se iniciou com Diderot e d’Alembert no centro do movimento Iluminista 

na França do século XVIII, hoje ela se reinventa com anônimos disseminados pelo mundo 

todo. 

Com isso vê-se que as características construção de um produto final, 

descentralização da produção de informação e unicidade do discurso do produto final 

presentes na produção colaborativa podem ser observadas na Wikipédia.  

O caráter colaborativo da Wikipédia fortalece que a identificação do grupo se 

sobreponha às identificações pessoais. A identidade pessoal está vinculada à identidade 

do grupo, pois os colaboradores são o que são pois os propósitos da comunidade os 

direcionam para isso. Além disso, os colaboradores são identificados na plataforma 

apenas quando há interesse em manter contato com outros editores ou ter direito a 

voto em decisões, por exemplo. Isso denota que a identificação se faz vantagem para os 

colaboradores mais fortemente engajados com a manutenção dos propósitos da 
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Wikipédia. Não são incentivadas as assinaturas dos artigos, pois o que deve se fazer 

conhecida é a ação da comunidade da Wikipédia, e não seus editores em particular. A 

identidade do colaborador está vinculada à identidade do grupo, ou seja, aos propósitos 

do grupo, sendo assim, explicitada a responsabilidade compartilhada.  

Em situações onde se faz necessária a tomada de decisões, a invocação dos 

princípios e objetivos da Wikipédia são os elementos coercitivos que devem fazer com 

que os editores primem pelo consenso que transpareça tais princípios. Nisso também 

fica explícita outra característica da Wikipédia apresentada no quadro 9 – as regras para 

perda. Isso porque, nos processos de tomada de decisão em prol dos objetivos do 

projeto, invocados pela coerção mútua, alguns membros da Wikipédia deixam de ter 

suas vontades atendidas, como se pode observar nas discussões dos artigos. Nesse 

sentido, entende-se que a crença de que há uma visão compartilhada acerca dos 

objetivos do projeto faz com que tais frustrações não sejam suficientes para o abandono 

do projeto por parte dos editores nessa situação.  

O quadro 9 também aponta que a coerção mútua é um dos elementos 

observados na Wikipédia. Ela pode ser observada na Wikipédia quando a comunidade 

se mobiliza para garantir que os interesses individuais não se sobreponham aos 

interesses comuns. Tem-se como exemplo disso quando um colaborador tenta editar 

um artigo e nele inclui perspectivas pessoais sobre o tema. Nessas ocasiões, na página 

de discussão do artigo, os colaboradores apontam o problema da edição, argumentando 

com a própria política da Wikipédia e com os princípios enciclopedistas que a 

perspectiva do texto do editor pode estar equivocada. Esse fato pode ser exemplificado 

na consulta à pagina de discussão do artigo “Bíblia”, assunto com potencial para agregar 

diferentes perspectivas, em que alguns editores do artigo são lembrados pelos membros 

da comunidade a não utilizarem informações parciais, pessoais ou uso de referência 

circular. 

Observou-se também que o sistema wiki é a tecnologia que permite as ações 

coordenadas por parte dos coletivos inteligentes que compõem e Wikipédia. A 

coordenação nesse sentido refere-se à colocação das competências individuais em 

sinergia, por meio de uma base tecnológica que permita ações articuladas.  
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O sistema wiki é um “[...] software de base web que permite todos visualizadores 

de uma página mudarem o conteúdo editando a página on-line em um navegador”28 

(EBERSBACH, et al., 2008, p.12).   A facilidade do uso dessa tecnologia, a possibilidade 

de acesso extensivo via navegador, a não necessidade de utilização de softwares 

adicionais e treinamentos específicos para utilização da tecnologia (EBERSBACH, et al., 

2008) fortalecem a aderência aos projetos baseados na tecnologia wiki, como é o caso 

da Wikipédia.  

A tabela 1 apresenta o quantitativo das incidências por cada tipo de 

manifestação da inteligência coletiva, e por cada ambiente analisado. 

 
Tabela 1 - Incidência geral de características da inteligência coletiva por tipo de manifestação e por 

ambiente digital analisado 

 
 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

 A tabela 1 mostra o quantitativo de características totais (40) do modelo, e o 

quantitativo por cada categoria: sete no compartilhamento, dez na cooperação, 14 na 

produção colaborativa e nove na ação coletiva. Apresenta também a quantidade de 

características do modelo identificado em cada site analisado. É importante destacar 

que mesmo havendo um total de 43 características observadas na análise dos três 

ambientes, esse total reúne características em repetição e não isoladamente. Isso 

porque algumas características não foram observadas em nenhum dos ambientes, e 

                                                           
28 “[...] web-based software that allows all viewers of a page to change the content by editing the page 
online in a browser” (EBERSBACH, et al., 2008, p.12).  

Produção colaborativa

Total de características 
por tipo de manifetação

7 10 14 9 40

YouTube 6 1 3 0 10

Facebook 6 2 3 2 13

Wikipédia 2 3 10 5 20

Total de características 
identificadas nos 

ambientes analisados por 
tipo de manifestação

14 6 16 7 43

Cooperação
Ação Coletiva TotalCompartilhamento
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outras características foram observadas repetidamente em alguns ambientes, como se 

verá na tabela 2. 

De forma mais detalhada a tabela 2 a seguir apresenta a incidência das 

características do compartilhamento, da cooperação, da produção colaborativa e da 

ação coletiva observadas no YouTube (Y), no Facebook (F), e na Wikipédia (W), bem 

como o total (T) da incidência de cada característica na observação proposta.  

 
 
Tabela 2 - Incidência específica das características de inteligência coletiva por tipo de manifestação e por 

ambiente digital analisado 

 
 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

Y F W T Y F W T Produção colaborativa Y F W T Y F W T

Consciência compartilhada 0 0 1 1 Ações abrangentes 1 1 0 2 Criação compartilhada 0 0 1 1
Responsabilidade 

compartilhada
0 0 1 1

Agregação de indivíduos - 
agrupamento

1 1 0 2
Trocas que promovem 

benefícios mútuos
0 0 0 0 Açãoes pontuais 0 0 1 1 Visão compartilhada 0 0 1 1

Poucas complicações para a 
convivência em grupo

1 1 0 2

Construção de identidade 
de grupo - É possível 

identificar com quem se 
pratica a ação 

0 0 0 0
Decisões tomadas pelo 

coletivo
0 0 1 1

Ações em prol dos 
interesses comuns

0 0 0 0

Plataformas que operam 
para a troca e agregação de 

experiências
1 1 0 2 Estabelecimento de conflito 0 0 1 1

Igualdade entre os 
memebro

0 0 0 0
Ações que superam o 

ambiente digital
0 1 0 1

Facilidade para a replicação 
de conteúdos

1 1 0 2 Conversa - Comunicação 0 1 1 2 Participação de muitos 1 1 1 3 Regras para perda 0 0 1 1

Reuso da informação 1 1 1 3 Habilidades de negociação 0 0 1 1
Tensão entro os objetivos 
do sujeito e os objetivos 

dos grupos
0 0 0 0 Coerção mútua 0 0 1 1

Conteúdo gerado pelo usuário 
com pouco significado para a 

comunidade
1 1 0 2

Habilidade de mostrar-se 
receptivo ao outro

0 0 0 0
Crédito ao grupo, e não 

individualmente
0 0 1 1 Altruísmo recíproco 0 0 0 0

Equilíbrio entre competição 
e cooperação

0 0 0 0 Habilidades de negociação 0 0 1 1
Comprometimento na 
realização de esforços 

conjuntos 
0 0 0 0

Sincronia mútua 0 0 0 0 Objetivos comuns 0 0 1 1
Uso das tecnologias para 

coordenação da ação
0 1 1 2

Divisão flexível do trabalho 0 0 0 0
Busca por interesses 

comuns
1 1 0 2

Reciprocidade 0 0 0 0

Construção de um produto 
final

0 0 1 1

Descentralização da 
produção de informação

1 1 1 3

Unicidade do discurso do 
produto final

0 0 1 1

Total 6 6 2 14 1 2 3 6 3 3 10 16 0 2 5 7

Ação coletivaCooperaçãoCompartilhameto
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 Nota-se que há bastante coincidência de elementos identificados nos dois 

ambientes primeiramente analisados. Isso porque ambos estão sob a categoria comum 

redes sociais.  

 O YouTube concentra a maioria de suas características na esfera do 

compartilhamento, uma no domínio da cooperação, três na produção colaborativa, e 

nenhuma na ação coletiva. 

 Da mesma forma o Facebook, o qual apresenta a maioria de suas características 

no plano do compartilhamento. Por outro lado, apresenta duas incidências no âmbito 

da cooperação, três no domínio da produção colaborativa, e duas na ação coletiva.  

 Já a Wikipédia, apresenta suas características distribuídas em quase todos as 

manifestações de inteligência coletiva. Dessa forma, foram identificadas duas 

características no plano do compartilhamento, três características no plano da 

cooperação, dez no âmbito da produção colaborativa e cinco no da ação coletiva. 

 A tabela 2 mostra que das 40 características da inteligência coletiva apresentadas 

no modelo, 12 não foram identificadas de forma objetiva em nenhum dos ambientes 

analisados.  

 Nenhuma das 12 características não observadas nos ambientes em questão são 

do domínio do compartilhamento. A maior quantidade de características não 

identificadas, seis, estão concentradas no âmbito da cooperação. A produção 

colaborativa e a ação coletiva dispuseram, cada uma, de três características não 

identificadas nos ambientes tomados para análise. 

 As trocas que promovem benefícios mútuos, as habilidades de mostrar-se 

receptivo ao outro, o equilíbrio entre competição e cooperação, a sincronia mútua, a 

divisão flexível do trabalho, a igualdade entre os membros, a reciprocidade, as ações em 

prol do interesse comum e o altruísmo recíproco são dez das 12 características não 

detectadas nos ambientes analisados. É importante observar que essas dez 

características possuem um padrão no que se refere à igualdade e a busca por equilíbrio 

entre os coletivos inteligentes e entre as ações que eles promovem. Com isso, infere-se 

que o equilíbrio entre sujeitos, almejado pelas aspirações iniciais da inteligência coletiva, 

esteja na prática longe da efetividade nos ambientes digitais analisados.  

 A tabela 2 permite ainda observar que três características das manifestações da 

inteligência coletiva foram observadas nos três ambientes analisados, sendo elas: o 
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reuso da informação, a participação de muitos e a descentralização da produção da 

informação. Assim, independente das especificidades de cada ambiente, todos eles 

agregam muitos indivíduos, os quais reutilizam informações e têm possibilidades de 

criar novos conteúdos.  

 A análise proposta neste capítulo permite considerar que ambas as redes sociais 

– YouTube e Facebook - são ambientes de inteligência coletiva direcionada ao 

compartilhamento. Isso porque, o YouTube apresenta 6 de suas dez características 

identificadas no modelo concentradas no plano do compartilhamento, e o Facebook 

reúne também 6 das suas 13 características identificadas no modelo também no 

domínio do compartilhamento. 

 Por outro lado, a Wikipédia apresenta uma dispersão de suas características no 

modelo, pois apresenta características identificadas em todos os tipos de manifestação. 

A produção colaborativa, nuance mais intensa da cooperação, é onde está a maioria das 

características observadas, pois reúne dez de um total de 20 características observadas 

no modelo. No compartilhamento, há apenas duas incidências observada na Wikipédia, 

ao passo que na cooperação há três características que puderam ser identificadas no 

ambiente em questão. Por fim, a ação coletiva reúne cinco características observadas 

na Wikipédia. 

 Observa-se com a análise das tabelas 1 e 2 que as redes sociais analisadas estão 

voltadas para as ações que compõem o compartilhamento, haja vista que a maioria das 

características observadas no YouTube e no Facebook estão no plano da manifestação 

homônima. Já a Wikipédia confirma seus objetivos ao se perceber que, de fato, suas 

ações estão pautadas na cooperação, com maior incidência na prática da produção 

colaborativa.  
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5 Considerações finais 

 

A investigação acerca das manifestações da inteligência coletiva permitiu 

observar que o compartilhamento, a cooperação, e a ação coletiva são variáveis que 

compõem a inteligência coletiva. Cada uma delas apresenta diferenças acerca das 

possibilidades do estabelecimento de laço social, das motivações para o trabalho em 

grupo, e dos conteúdos produzidos pelos sujeitos que atuam em tais processos. 

Compreendeu-se que o compartilhamento é a atividade menos engajada da 

inteligência coletiva. Ele apresenta ações menos comprometidas por parte dos 

intelectuais coletivos.  

Já a cooperação apresenta um nível de dificuldade maior em relação ao 

compartilhamento, haja vista que ele pressupõe uma sincronia maior entre os 

intelectuais coletivos (SHIRKY, 2012). Além disso, sua complexidade é ainda maior por 

agregar uma nuance de maior intensidade – a produção colaborativa. Tal complexidade 

é vista também no quantitativo de características que compõem esse nível. Juntas, as 

características da cooperação, incluindo a produção colaborativa, reúnem 24 

características das 40 identificadas em todas as manifestações de inteligência coletiva.  

Nisso observa-se que a cooperação reúne mais da metade dos elementos que 

compõem a inteligência coletiva, podendo-se afirmar que a inteligência coletiva definida 

nessa proposta de pesquisa possui maior representatividade no âmbito da cooperação, 

tendo maior ênfase na produção colaborativa. 

Na observação acerca da ação coletiva notou-se que o que é mais dificultoso na 

prática dessa ação é o estabelecimento de uma coesão entre os sujeitos que a realiza 

(SHIRKY, 2012). Isso porque, a ação coletiva requer que as decisões tomadas pelos 

esforços conjuntos se sobreponham aos interesses pessoais, e que as ações 

empreendidas sejam coordenadas por grupos de indivíduos e não por instituições 

(SHIRKY, 2012).  

Notou-se também que a maioria das ações coletivas são direcionadas a protestos 

(SHIRKY, 2012), e são de curta duração, mesmo sendo eles de grande impacto histórico 

e social. Diferentemente das outras manifestações da inteligência coletiva, a ação 

coletiva se inicia no contexto dos ambientes digitais, mas não se limita a ele. Além disso, 
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nessa manifestação de inteligência coletiva, as tecnologias são utilizadas para a 

coordenação das ações dos coletivos inteligentes. 

As manifestações da inteligência coletiva apresentam diferentes níveis de 

complexidade. Tais manifestações ora podem ser vistas como pré-requisitos umas para 

as outras, ora podem funcionar de forma independente.  

Notou-se também que as intensões voltadas para as práticas de inteligência 

coletiva, independente de suas intensidades, podem ser observadas na própria 

trajetória do desenvolvimento tecnológico que viabiliza as manifestações da inteligência 

coletiva analisadas no contexto digital. 

Nesse sentido, considera-se que os softwares sociais são, do ponto de vista 

tecnológico, os que sustentam as práticas atuais da inteligência coletiva. Compreender 

a trajetória de seu desenvolvimento permitiu observar que as práticas de colaboração 

com auxílio do computador se iniciaram nos anos 40, e adquirem destaque no 

desenvolvimento do groupware, do CSCW e da Web.  

A compreensão da dimensão social a partir do olhar das Ciência Sociais, em 

especial pelo regate das abordagens de Durkheim (2007), Weber (1968), Tönnies (1988) 

citado por Fuchs (2009, 2010), Marx e Engels (1970), e Marx (1909) se fizeram 

fundamentais para a compreensão dos softwares sociais nesta pesquisa, ainda mais 

considerando que a área em que a pesquisa se desenvolve se configura como uma 

Ciência Social Aplicada.  

Vê-se no resgate dos conceitos de fato social para o entendimento do software 

social a possibilidade de estudos futuros no que se refere a identificação dos elementos 

específicos que compõem o fato social, a partir das diferentes abordagens, nos 

ambientes digitais, a fim de demonstrar as especificações do que é social nos softwares 

sociais.  

Independentemente dos diferentes tipos de enfoques da Web ao longo de sua 

trajetória, fato é que ele sempre foi social, uma vez que se configura como estrutura 

tecno-social que engloba as práticas cognitivas, comunicacionais e cooperativas (FUCHS, 

2009, 2010) 

A observação acerca das manifestações da inteligência coletiva permitiu a 

construções de um modelo com as características principais identificadas em cada uma 
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das manifestações. O modelo construído foi utilizado como matriz para a análise dos 

ambientes digitais que apontavam para a valorização da inteligência coletiva. 

Considera-se que o modelo desenvolvido pode, futuramente, ser analisado a fim 

de se compreender se as características destacadas em cada manifestação de 

inteligência coletiva funcionam como requisitos da composição da inteligência coletiva. 

 Com a análise dos ambientes digitais pôde-se perceber que as redes sociais 

compõem as primeiras colocações do ranking  dos sites mais utilizados nacionalmente. 

As principais delas, tomadas para análise proposta - YouTube e Facebook - , fortalecem 

o interesse na agregação das experiências de seus participantes, explicitada pela 

replicação e reuso de informações. Pode-se notar também que a descentralização da 

produção de conteúdo nas duas redes sociais analisadas ocorre por esforços individuais, 

e não necessariamente por esforços conjuntos.  

A ênfase no compartilhamento, na necessidade de audiência, e o baixo 

envolvimento com os interesses da comunidade estabelecida nas redes podem colocá-

las, em algumas situações, à margem da produção de conteúdos de interesses banais.  

A análise a partir do modelo proposto permitiu observar que os ambientes 

digitais com maior expressividade na atualidade, as redes sociais, evidenciam o 

compartilhamento de informações, e não as demais manifestações da inteligência 

coletiva. O que sinaliza para o fato de que tais ambientes apresentam um nível de 

inteligência coletiva de baixo engajamento.  

Também entre as primeiras posições dos sites mais utilizados encontrou-se a 

enciclopédia colaborativa construída com base nos princípios wiki – a Wikipédia. 

Diferentemente da maioria das características das redes sociais, a Wikipédia demonstra 

estar inclinada mais fortemente aos princípios da cooperação, em especial, para a 

produção colaborativa, uma vez que evidencia a criação compartilhada, a participação 

de muitos, o fornecimento do crédito das criações ao coletivo, e a tomada de decisões 

a partir do consenso do grupo.  

A análise dos ambientes digitais escolhidos evidenciou que o comprometimento 

expresso nas práticas das comunidades fortalece as possibilidades da inteligência 

coletiva resultar na produção de conteúdos objetivos, como no caso da Wikipédia, onde 

as produções dos coletivos inteligentes cooperam para a promoção e concretização dos 

objetivos da enciclopédia. Nesse caso em específico, as atenções da Ciência da 
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Informação não se voltam apenas para os processos de informação que ocorrem na 

plataforma, mas também para as preocupações mais recorrentes da área, as quais estão 

relacionadas à aplicação de metodologias específicas para a representação e 

organização da produção objetiva da informação.  

A inteligência coletiva mais comumente observada nos ambientes digitais está 

em um nível primário de complexidade. Esse é o caso das redes sociais analisadas, que 

apresentam a manifestação do compartilhamento de forma mais acentuada, e nas quais 

os processos de informação parecem se sobrepor à produção de conteúdo com caráter 

semântico, haja vista que a liberdade controlada presente nessas redes, cerceadas pelos 

seus padrões de comunidade, admitem que uma infinidade de conteúdos, dotados ou 

não de significado objetivo, sejam disseminados. Dessa forma, a atuação da Ciência da 

Informação nesse contexto parece estar mais próxima do campo do ensino das 

competências info-digitais. Tais habilidades são necessárias em todas as manifestações 

de inteligência coletiva, mas sua presença no grau mais primário diferenciaria a atuação 

dos coletivos inteligentes nos ambientes digitais, haja vista que o compartilhamento de 

recursos e o aproveitamento e agregação das experiências dos participantes ocorreriam 

de forma mais consciente.  

Além disso, nos ambientes digitais com ênfase no compartilhamento, as 

observações da Ciência da Informação podem incidir sobre os processos de informação, 

e sobre o comportamento dos usuários em ambientes de informação. Tais 

preocupações são desafiadoras, haja vista que tira a Ciência da Informação de seu 

núcleo de especificações, e a direciona para a observação da realidade posta a partir de 

uma perspectiva integradora, que agregue áreas como por exemplo, a Psicologia 

Comportamental e as Ciências Sociais para a observação dos ambientes digitais e 

coletivos inteligentes que os compõem, de forma a abarcar a complexidade 

informacional, tecnológica e humana que tais estudos requerem.  

Nas atividades de filtro, representação, organização e avaliação presentes no 

compartilhamento, há também a explicitação da inteligência coletiva. Observou-se que 

esses processos ocorrem a partir da perspectiva dos coletivos inteligentes, e não 

necessariamente a partir de uma visão técnica e metodológica como as presentes na 

área de Ciência da Informação.  
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As diferenças observadas entre as formas de atuação dos coletivos inteligentes 

nas duas redes sociais analisadas e a Wikipédia podem ser oriundas da diferenciação 

dos propósitos de cada um desses ambiente. Enquanto a Wikipédia tem objetivos 

bastante claros, que é a construção de uma enciclopédia colaborativa, as redes sociais 

YouTube e Facebook apresentam um conjunto de possibilidades em suas plataformas 

que serão significadas por sua comunidade de usuários. Assim, as redes sociais 

permitem um uso múltiplo de seu conjunto de ferramentas, ao passo que a Wikipédia 

apresenta um conjunto de ferramentas direcionados ao alcance de um objetivo – a 

construção de uma enciclopédia colaborativa.  

Observou-se ainda que, apesar das especificidades do YouTube, do Facebook e 

da Wikipédia, há um padrão que os aproxima, sendo eles: o reuso da informação, a 

participação de muitos, e a descentralização da produção de informação. Essas três 

características incidiram em todos os ambientes analisados.  

A compreensão das diferentes formas de manifestação da inteligência coletiva 

nos levou a não considerar os ambientes analisados como sendo os comumente 

chamados de ambientes colaborativos. Isso porque, assim como são diversas as formas 

de inteligência coletiva, também são diversificados os aproveitamentos dessa 

inteligência nos ambientes digitais. Isso foi demonstrado no fato de que as duas redes 

sociais analisadas reuniram mais características do compartilhamento, podendo ser 

consideradas como ambientes de compartilhamento, e a Wikipédia como ambiente 

cooperativo, com ênfase na produção colaborativa, uma vez que reúne mais 

características da produção colaborativa.  

Os ambientes digitais analisados podem ser considerados como exemplos de 

softwares sociais, haja vista que eles atendem as recomendações de Farkas (2007) para 

a definição de softwares sociais. Isso porque tais ambientes permitem a comunicação, 

a colaboração e a elaboração de comunidades on-line, e permitem a afiliação de 

sujeitos, o compartilhamento e o reuso de informações. Além disso, eles proporcionam 

a aprendizagem e o aproveitamento dos conhecimentos disseminados nos sujeitos que 

fazem parte desses ambientes, fatores que também estão de acordo com as 

recomendações de Farkas (2007).  

Pode-se também perceber que a inteligência coletiva é múltipla, mas que os 

aspectos humano e relacional estão no seu cerne. Isso pode ser atestado pela 
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quantidade de incidências de características reunidas na categoria “relacionamento 

entre os intelectuais coletivos” do modelo construído.  

A definição de um parâmetro para a mensuração quantitativa da inteligência 

coletiva dos ambientes digitais é um desafio metodológico para a Ciência da Informação. 

Entretanto, pelos instrumentos desenvolvidos nessa pesquisa, pode-se observar que o 

ambiente que apresenta maior incidência de características das manifestações que 

compõem a inteligência coletiva é a Wikipédia. Tais características incidem em todas as 

manifestações de inteligência coletiva. O que leva a crer que a Wikipédia é o ambiente 

mais diversificado, e com mais inteligência coletiva expressa.  

Sendo assim, considera-se que os objetivos específicos foram cumpridos, e que 

por meio deles a tese proposta pôde ser comprovada.  

O intuído da presente proposta não foi esgotar a temática central, mas sim 

despertar a problemática informacional, social e tecnológica próprias das discussões em 

inteligência coletiva a partir de um olhar da Ciência da Informação, colaborando assim 

para o repensar da área acerca das mudanças nas formas de construção, uso e 

disseminação da informação nos ambientes digitais que se valem das diversas 

manifestações da inteligência coletiva.  
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