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Resumo  

 

Esta dissertação desenvolve um estudo sobre os flash mobs, uma prática social que 
surgiu em 2003, nos Estados Unidos, e foi difundida em vários países, incluindo o Brasil. 
Flash mobs são mobilizações sociais, multidões organizadas. Centenas de pessoas são 
chamadas a se reunir em diferentes ambientes públicos (avenidas, praças, parques, 
estações de metrô, praias) ou em ambientes privados de grande circulação pública 
(shoppings centers). Mas eles apontam para um novo modelo e paradigma de mobilização 
social: ao contrário das multidões que, nos séculos XIX e XX, foram às ruas para cobrar 
direitos ao Estado ou para destituir representantes do poder estatal, os flash mobs não 
apresentam qualquer pauta de reivindicação pública. Eles não protestam e nem reivindicam; 
do Estado, ou de seus agentes, eles não almejam sequer a atenção. Estas mobilizações 
concentram suas preocupações apenas em seus participantes – aos quais a multidão 
objetiva proporcionar alegria e diversão – e em seus observadores – nos quais deseja 
provocar surpresa e admiração. Homens e mulheres reunidos nos flash mobs se dedicam a 
batalhas de travesseiros, a guerras de bolinhas de papel, a imitar cenas de desenhos 
animados, ou, muitas vezes, a baixar calças e permanecer indiferentes ante o olhar perplexo 
dos observadores. Os sujeitos que compõem essas multidões não são ligados por 
sentimentos de pertencimento ou de identidade social: ao contrário das marchas de 
operários, de estudantes, de camponeses, os participantes dos flash mobs sequer 
conhecem a posição social ou ideológica uns dos outros. São multidões ágeis e 
instantâneas – daí o termo flash mob; a intenção é que, aos olhos dos observadores, elas 
surjam e se dispersem com a rapidez de um raio. Mas por trás da aparente futilidade e 
banalidade destas mobilizações se manifestam as profundas transformações que a 
disseminação das tecnologias contemporâneas de informação e comunicação, baseadas na 
informática, provocaram nas formas de construção do pensamento, do conhecimento e das 
relações sociais no mundo contemporâneo. Analisar as características identificadoras dos 
flash mobs e associá-las, por um lado, ao contexto cultural da sociedade impactada pela 
tecnologia da internet e, por outro, às estratégias de produção de sentido que distinguem 
diferentes gêneros do discurso, é o objetivo central deste trabalho. 

 

Palavras-chave: flash mobs, internet, gêneros do discurso, prática social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This paper develops a study on flash mobs, a social practice that emerged in 2003 in 

the United States, and was broadcast in several countries, including Brazil. Flash mobs are 

social movements, organized crowds. Hundreds of people are called to meet in different 

public places (streets, squares, parks, subway stations, beaches) or in private widely 

circulated public (malls). But they point to a new model and paradigm of social mobilization: 

unlike the crowds that, in the nineteenth and twentieth centuries, took to the streets to 

demand rights to the State or to recall representatives of state power, the flash mobs do not 

have any public claim agenda. They do not protest, nor claim. From the State or its agents, 

they do not even crave attention. These mobilizations concentrate their concerns only on 

their participants - to which the crowd aims to provide joy and fun - and their observers - on 

which to provoke surprise and admiration. Men and women gathered in flash mobs engage 

on pillow battles, on wars of paper balls, to imitate scenes from cartoons, or, often, to take 

their pants off and remain indifferent before the astonished gaze of the observers. The 

subjects that comprise these crowds are not bound by feelings of belonging or social identity: 

unlike the marches of workers, students, peasants, participants of flash mobs do not even 

know the social or ideological each other. Crowds are agile and instantaneous - hence the 

term flash mob. The intention is that, in the eyes of observers, they emerge and disperse with 

the velocity of lightning. But behind the apparent futility and banality of these mobilizations 

manifest the profound transformations that the dissemination of contemporary information 

and communication, based on the information technologies, resulted in the construction of 

forms of thinking, of knowledge and of social relations in the contemporary world. Analyze the 

identifying characteristics of flash mobs and associate them on one hand, the cultural context 

of society impacted by the technology of the internet, and secondly, the production strategies 

of meaning that distinguish different speech genres, is the main goal of this work. 

 

Keywords: flash mobs, internet, speech genres, social practice. 
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Introdução 

 

Em meados do Século II da era cristã, Pausânias, um grego nascido na região 

da Lídia, em território hoje pertencente à Turquia, empreendeu uma série de viagens, 

visitando cidades da Ásia Menor, do Egito, da Grécia e da Itália. Dessas viagens, 

resultou um livro especificamente dedicado às cidades gregas, chamado Descrição 

da Grécia, que tinha por público-alvo a elite culta do Império Romano, composta por 

um número significativo de apreciadores da cultura helênica.  

Dentre as cidades visitadas e descritas por Pausânias estava uma certa 

Panopeo, situada na região da Fócida, que chamou a atenção do viajante pela 

mesquinhez e penúria de suas construções. Diante da indigência das edificações, 

Pausânias se questionou se realmente deveria qualificar Panopeo como uma 

“cidade” (polis), visto que, de cidade, ela tinha apenas “as fronteiras que a 

separavam de seus vizinhos”, não se divisando, ali, “edifícios públicos, ginásio, teatro 

e nem ágora” (Pausânias, X, 4.1). 

Portanto, edifícios públicos, ginásio, teatro e uma grande praça pública (a 

ágora) eram requisitos essenciais para a vida urbana; por não exibir tais 

construções, Panopeo, raciocina Pausânias, mal poderia ser designada como uma 

polis, como uma cidade. Mas o viajante grego não estava, como poderia parecer 

numa primeira leitura, referindo-se a construções arquitetônicas. Os edifícios 

públicos, cujas dimensões podiam variar enormemente – desde um edifício para 

abrigar um corpo restrito de magistrados até as construções abertas que deveriam 

reunir, em assembleia, o conjunto dos cidadãos – evidenciavam e destacavam a 

presença da autoridade pública. Já o teatro, o ginásio e a ágora eram, acima de 

tudo, locais de encontro, de reunião, de convivência e de discussão entre os 

cidadãos; ou seja, eram locais comuns, locais em que se visualizava e se 

manifestava a comunidade, locais em que se acolhia e se materializava uma 

multidão (cf. MAGALHÃES, 2005, p. 37).  

Como se expressou Aristóteles, séculos antes de Pausânias, para os gregos, 

uma cidade era definida como um “conjunto de cidadãos” (Política, 1275a), e a 

organização da cidade deveria sempre levar em conta a construção de locais em que 

essa multidão cidadã deveria se reunir – para se encontrar, para se divertir e, 

principalmente, para discutir os assuntos de interesse comum, eleger pessoas para o 
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exercício de funções públicas e deliberar sobre a administração da cidade. A 

multidão não apenas compunha a cidade – ela era a cidade. 

Ao final do Império Romano, os ideais gregos de vida urbana já apresentavam 

pouca – ou nenhuma – repercussão na organização e na gestão das cidades que, por 

sinal, tiveram sua importância enquanto espaço articulador da vida social reduzida, 

dando lugar à sociedade marcadamente agrária que predominaria durante toda a 

Idade Média. 

Nos séculos da Idade Moderna, em particular no período de estruturação da 

nova sociedade industrial, a multidão voltou a se impor como um fenômeno a exigir 

atenção daqueles que se dedicavam a entender e a dirigir a sociedade. Mas a 

multidão no mundo pré e pós-industrial já pouca semelhança guardava com a 

multidão da Antiguidade Clássica. Era, agora, uma multidão de reivindicação e de 

questionamento da ordem política, que tanto reclamava direitos como ameaçava as 

estruturas de poder. Aos olhos dos gestores do Estado, multidão se tornou sinônimo 

de distúrbio. Como definiu George Rudé (1971, p. 14), 

 

os indivíduos [participantes dessa multidão] aparecem 
frequentemente em bandos errantes, “capitaneados” ou 
“comandados” por homens que – por sua personalidade, estilo de 
indumentária ou de oratória e por um momentâneo reconhecimento 
de sua autoridade – são destacados como dirigentes. Mostram-se 
inflamados tanto pela recordação de direitos consuetudinários ou 
pela nostalgia de passadas utopias como por aflições do momento ou 
por esperanças de progresso material e, ainda, administram uma 
rudimentar, porém eficaz, “justiça natural”, quebrando vidraças, 
destruindo máquinas, saqueando mercados, queimando símbolos de 
seus inimigos, incendiando palheiros e derrubando casas, cercas ou 
moinhos, mas raramente tirando alguma vida. A revolta, então, torna-
se a forma característica e recorrente do protesto popular que, por 
vezes, pode se transformar em rebelião ou em revolução. 
 
 

A chamada “Queda da Bastilha”, em 1789, representou o ápice desta 

capacidade da multidão moderna em ameaçar as estruturas do poder vigente. Desde 

então, e até o século XX, compreender o impacto social da multidão implicava 

encontrar respostas a algumas perguntas essenciais: que dimensões apresenta a 

multidão? Quem a convoca? Quem são os sujeitos que a compõem? Quem a lidera? 

Quais os objetivos reivindicados pela multidão? Quais os adversários sociais 

identificados por ela? Quais as motivações e ideais que motivam seus participantes? 

Quais as relações estabelecidas entre a multidão e as forças da lei e da ordem? (cf. 

RUDÉ, 1971, p. 20). 
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No mundo contemporâneo, porém, novas modalidades de multidão parecem 

impor a necessidade de definição de novos paradigmas para a apreensão desse 

fenômeno histórico e social.  

Em 2003, na cidade de Nova York, Bill Wasik, então editor da revista Harper, 

enviou mensagens eletrônicas para algumas pessoas de sua lista de contatos, 

convidando-as para um encontro em uma loja de departamentos da cidade, em dia e 

horário estabelecidos. Uma vez na loja, as pessoas deveriam, em primeiro lugar, 

observar, durante algum tempo, um determinado – e caro – tapete; caso fossem 

abordadas por algum vendedor, deveriam responder que estavam à procura de um 

“tapete do amor”. Os participantes do encontro deveriam permanecer na loja por 

alguns instantes; logo em seguida deveriam ir embora e rapidamente se dispersar(cf. 

SCHIECK, 2005).  

Uma pequena multidão foi mobilizada e reunida, mas nessa reunião nenhuma 

liderança tomou a palavra, nenhuma reivindicação foi apresentada; na perspectiva 

das pessoas alheias à mobilização, sequer se visualizou uma multidão, nos padrões 

tradicionalmente conhecidos. E da mesma forma inusitada com que se constituiu, a 

multidão se dispersou, não deixando vestígios imediatos de sua existência.  

Bill Wasik havia tentado organizar outras mobilizações anteriormente, com 

características semelhantes a essa procura pelo “tapete do amor”; tais 

manifestações se tornariam conhecidas pela expressão flash mobs – multidões 

instantâneas ou, em outra tradução possível, mobilizações relâmpago. 

Esta dissertação, que está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras: Cultura, Educação e Linguagens, linha de pesquisa Linguagens e Práticas 

Sociais, apresenta um estudo voltado para a identificação e análise de novas 

práticas e comportamentos sociais, destacando, em particular, os flash mobs.  

O termo flash mob designa, atualmente, um tipo específico de multidão, cujos 

participantes apresentam a característica comum de recorrerem a novas tecnologias 

de comunicação e de informação – em especial o telefone celular e a internet – para 

se articularem, organizarem-se e se mobilizarem. Os integrantes destas multidões 

instantâneas, em sua ampla maioria, participam de redes sociais organizadas a partir 

da internet para promover e divulgar suas ações, alcançando, desta forma, pessoas 

localizadas em várias cidades, em diferentes países e continentes. Os flash mobs 

não promovem temas da agenda pública ou de interesse comum; não militam em 

defesa de direitos humanos nem reivindicam mudanças nas políticas públicas. Por 
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suas características específicas de formação, organização, manifestação e objetivos, 

podemos afirmar que os flash mobs revelam um novo modelo de multidão 

organizada.  

Os organizadores destes eventos, também conhecidos como mobbersou 

flashmobbeiros, não foram os pioneiros no uso de novas tecnologias digitais para 

mobilizar pessoas. O recurso começou a ser recorrente no final dos anos 1990 com 

as chamadas smart mobs (multidões inteligentes). No seu livro Smart Mobs: the next 

social revolution, Howard Rheingold descreve amplamente o fenômeno. 

Diferentemente do que iria caracterizar, posteriormente, os flash mobs, as smart 

mobs visavam a defesa de políticas públicas específicas e utilizavam as novas 

tecnologias de comunicação para organizar protestos e denunciar atos classificados 

como violação de direitos – fossem esses políticos, sociais ou humanos.  

Um flash mob pode ser convocado para ocupar os mais diversos ambientes: 

praças, estações de metrô, parques, o trânsito, shoppings, aeroportos, praias, 

prédios públicos. Normalmente as pessoas que convocam um flash mob escolhem 

horários e locais que sejam, em primeiro lugar, acessíveis aos participantes e, em 

segundo lugar, que sejam capazes de atrair a atenção de não participantes – tanto 

quanto uma manifestação, o flash mob é também uma performance e, por isso, seus 

participantes costumam utilizar elementos da arte e da cultura (como a dança e a 

música) para se fazerem comunicar. Outra preocupação dos mobbers é a de evitar 

confrontos com forças policiais e com os encarregados da segurança em ambientes 

particulares: os flash mobs, definitivamente, não almejam questionar a ordem pública 

ou a propriedade. 

Uma das principais características dos flash mobs, expressa justamente neste 

termo de autodefinição, é a sua capacidade de mobilizar pessoas rapidamente para 

a realização de uma determinada atividade e da mesma forma ágil com que foi 

organizada se dispersar. Para alguns autores, em função desta característica 

essencial, fenômenos como os flash mobs somente podem se viabilizar em 

ambientes marcados por forte avanço das tecnologias de comunicação: essas ações 

só se tornam realizáveis “graças à popularização das tecnologias virtuais móveis, 

que por terem um caráter descentralizado, tem a capacidade de fazer circular a 

informação num curto espaço de tempo” (SCHIECK, 2005, p.4). 

Segundo testemunhos apresentados por seus idealizadores, devidamente 

postados na internet, em blogs ou redes sociais, os mobbers se reúnem sem 
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qualquer preocupação ou motivação política. Seus objetivos se concentram em 

propiciar diversão aos participantes e provocar estranhamento e curiosidade nos 

observadores. Em mensagens trocadas a respeito da organização de um flash mob 

do tipo pillow fight (guerra de travesseiros), que seria realizado em abril de 2009, no 

Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, um internauta fez o seguinte 

comentário a respeito do evento: “a brincadeira vai ser muito divertida, mas, em vez 

de organizar futilidades como essa, deviam usar essa capacidade de mobilização 

para assuntos relevantes a todos". Em resposta, o organizador do movimento cuidou 

de deixar clara a distância que separa o flash mob das formas tradicionais de 

multidão: nos flash mobs “não são permitidas manifestações políticas e ideológicas”.1 

É desta forma que os mobbers costumam apreender suas ações: como 

recusa a uma tradição que associou a mobilização de multidões à perseguição de 

“assuntos relevantes”, ou seja, à perseguição de objetivos de cunho político ou 

social, capazes de influenciar a vida coletiva. De certa forma, os flash mobs 

confirmam a avaliação feita por Richard Sennett, ainda na década de 1970, que 

divisou na sociedade contemporânea um declínio do “homem público” em favor do 

sujeito guiado pela satisfação dos prazeres da intimidade (SENNETT, 1998). 

Deve-se frisar, no entanto, que os flash mobs não esgotam o estudo do 

impacto das tecnologias de comunicação e de informação nas formas e paradigmas 

contemporâneos de constituição de multidões. Essas mesmas tecnologias que 

viabilizaram encontros para guerras de travesseiros também são utilizadas para 

convocar pessoas a ocuparem espaços públicos – para manifestar uma posição 

política ou para reivindicar o atendimento de uma pauta de evidente impacto social. 

O uso de redes sociais como Orkut, Twitter e Facebook, além do telefone celular e 

de plataformas eletrônicas como o You Tube, tem se revelado estratégico e 

essencial para o sucesso desses movimentos. No Brasil, praticamente todo partido 

político recorre, de forma ampla, a essas tecnologias para atingir o cidadão/eleitor; 

no Egito e em vários países de cultura árabe, multidões, convocadas com auxílio das 

tecnologias digitais, foram às ruas e abalaram os alicerces de governos baseados na 

figura de autocratas; em países como Grécia, Espanha e Portugal, milhares de 

pessoas, mobilizadas por meio de recursos associados à internet, agregam-se em 

multidões dedicadas a questionar a gestão econômica e política de suas nações e a 

exigir novas políticas públicas voltadas para o bem-estar da população; os Estados 

                                                             
1O Estado de São Paulo – “Parque do Ibirapuera tem guerra de travesseiros”. Versão eletrônica. 
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Unidos assistiram, em 2011, a um prolongado movimento de ocupação de Wall 

Street, o centro simbólico do sistema financeiro americano, que somente pôde se 

concretizar pela articulação de seus participantes, mediada pelas tecnologias de 

comunicação, e pelos apoios obtidos nos mais diferentes locais, graças, também, à 

disseminação da informação pelas redes mundiais de comunicação digital. 

Dessa forma, os flash mobs estão inseridos no contexto contemporâneo de 

desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, mas não se 

explicam exclusivamente por elas. Compreender esse movimento, que convoca 

pessoas para, dentre outras propostas, juntas baixarem suas calças numa 

plataforma de metrô, é o objetivo deste trabalho, que apresenta como principal 

referência metodológica o método sócio-histórico dos estudos de Mikhail Bakhtin, 

especificamente da perspectiva dos gêneros do discurso. A orientação bakhtiniana, 

que faz uma abordagem dialógica e sociointeracionista dos gêneros discursivos, 

possibilita verificar mais atentamente as condições de elaboração dos flash mobs e 

como os mobbers se apropriam dos gêneros e de diversas linguagens para elaborar  

suas mensagens (enunciados). 

 Desde que Platão e Aristóteles, na Antiguidade Clássica, iniciaram os 

estudos dos gêneros que os pesquisadores vêm se dando conta de que não é fácil 

identificá-los e classificá-los. Por acompanharem as dinâmicas da língua, são tipos 

relativamente estáveis de enunciados, como afirma Bakhtin. Sendo assim, não 

apresentam um único formato; à medida que circulam nas esferas socioculturais, 

ganham novos sentidos, formas e estilos.  

Os estudos de Bakhtin percebem os gêneros discursivos além do âmbito 

artístico-literário subdivididos naquele período histórico. Os gêneros demonstraram a 

sua extrema diversidade e dependência em relação aos campos de atividade 

socioculturais. O conceito de gênero foi ampliado, revelando que, apesar de terem 

diferenças, vinculam-se pela linguagem. O que, para Faraco (2011)2, é uma 

perspectiva rica, pois comunga com um mundo cada vez mais movido pelo 

desenvolvimento tecnológico, onde essa mesma tecnologia possibilita que se 

trabalhe com todas as linguagens ao mesmo tempo. Os gêneros do discurso, além 

de serem expressões da língua e do pensamento, são essas mesmas expressões 

materializadas em formato de texto (orais e escritos). Os textos produzem discursos, 

                                                             
2FARACO, Carlos Alberto. Programa “Nós da Educação”, TV Paulo Freire, 2011. Postado por Ismar Inácio. 
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que visam diversos objetivos (informar, persuadir, satisfazer, convencer, emocionar 

etc), permitindo aos sujeitos estabelecerem diferentes formas de comunicação. 

De acordo com a professora Maria Inês Campos (2011)3, os estudos 

bakhtinianos pensam a língua não como um sistema abstrato, mas como atividade 

humana. Noção que se admite distintas possibilidades sociais de criação de gêneros 

(de diversos tipos de textos), considerando as condições de produção e as situações 

de interação sociodiscursiva. As abordagens dos estudos de Bakhtin passam por 

questões de natureza filosófica, artística, literária, científica, dentre outras, tendo 

como eixo a linguagem (FARACO, 2011). O foco era compreender como as 

atividades humanas e as relações de poder se organizam através da linguagem. 

A partir dessa perspectiva, que situam os flash mobs histórica, social e 

culturalmente, podemos identificar os seus vínculos linguísticos com distintos 

campos que constituem os espaços de interação social e discursiva, como a 

publicidade, que influencia essa prática social ao mesmo tempo em que se apropria 

dela para difundir valores e divulgar marcas e produtos. Além disso, essa visão 

abrangente acerca da questão dos gêneros cria possibilidades de estudos que até 

então não eram trazidos para o campo da linguagem de forma universal. Analisar os 

flash mobs, pelo ângulo dos gêneros do discurso é uma experiência extremamente 

rica e oportuna porque traz ao nosso conhecimento diversos aspectos desse objeto, 

permitindo-nos compreender melhor, e mais adequadamente, a sua natureza e suas 

particularidades. 

Para o estudo, focamos mais detalhadamente em dois flash mobs: o Pillow 

Fight (guerra de travesseiros) e o No Pants (sem calças). Essas intervenções são 

realizadas em vários países (às vezes simultaneamente) e estão entre os flash mobs 

mais conhecidos e executados. Por questão de acesso às comunidades virtuais e ao 

material de pesquisa, as versões analisadas são promovidas por grupos brasileiros, 

sendo que a escolha não impede de termos uma visão geral da prática, pois as 

intervenções são fundamentas por regras e valores que as padronizam no mundo 

todo. Para isso, foram selecionados recortes de matérias e reportagens jornalísticas 

em diferentes veículos eletrônicos, com dados sobre diversos eventos realizados em 

vários países, trazendo depoimentos de participantes e também de observadores 

favoráveis e contrários à prática. Além das matérias, vídeos, fotografias e páginas de 

                                                             
3CAMPOS, Maria Inês. Didática da Língua Portuguesa e da Literatura: os gêneros do discurso. Univesp, 2011. 
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divulgação dos eventos nas redes sociais foram usados como fontes documentais de 

pesquisa que auxiliaram a análise.  

A pesquisa está estruturada em quatro capítulos. No primeiro, com o objetivo 

de compreender o ambiente onde nasce se desenvolvem os flash mobs, é feito um 

resgate sobre as origens da internet e algumas de suas características que 

permitiram expandir o ciberespaço e emergir a cibercultura. Nesse sentido, foi 

possível compreender como a internet influenciou o surgimento de um novo mundo, 

tornando-se praticamente indispensável nas novas formas de comunicação e relação 

social, e de gestão pública e privada. Também faz parte deste capítulo um 

levantamento sobre o panorama da Internet no Brasil e no mundo, no que se refere 

ao uso das redes sociais, ao tempo de conexão dos usuários e à apropriação dessa 

tecnologia para construção de redes de relacionamento pessoal e coletivo. 

O segundo capítulo trata especificamente dos flash mobs, no que toca à 

identificação, planejamento, formato, temas, regras e estratégias de divulgação. 

Procuramos identificar os principais traços caracterizadores dos flash mobs: seus 

objetivos, as relações estabelecidas com os temas da agenda social, as conexões 

entre as mobilizações instantâneas e as formas tradicionais de mobilização de 

multidões, e, principalmente, os liames entre essas novas multidões e as relações de 

socialidade que emergem à medida que se afirma a importância da tecnologia 

informática para a configuração das formas de viver e de estar no mundo 

contemporâneo. 

No terceiro capítulo, abordamos a relação entre os gêneros do discurso e os 

flash mobs e como estes gêneros organizam a mensagem dos mobbers em três 

perspectivas: a) da forma composicional; b) do conteúdo/tema e; c) do estilo. Ainda 

nessa perspectiva, adotamos outro conceito do Círculo de Bakhtin para ampliar a 

leitura acerca do nosso objeto, o do cronotopo, que significa tempo-espaço. Esse 

conceito empregado pelo Círculo nos estudos dos gêneros literários, aplicado a essa 

análise, permite trabalhar a imagem dos sujeitos, afetados pelas transformações 

ocorridas ao longo tempo, bem como a relação de mútua afetação desses sujeitos 

com o espaço em que vivem.  

No quarto e último capítulo, apresentamos considerações a respeito dos flash 

mobs no contexto da cultura da convergência, conforme definida por Henry Jenkins, 

e das transformações ocorridas na postura dos receptores com o advento das novas 

mídias digitais. Destacamos o poder de articulação de grupos sociais que, por meio 
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das smart mobs, têm provocado alterações em diversos aspectos referentes à 

gestão do Estado e reivindicado direitos relacionados à vida cidadã. Por fim, 

procuramos traçar linhas comparativas entre esses dois modelos contemporâneos 

de composição de multidões – as smart e os flash mobs - chamando a atenção para 

os paradigmas que são superados e os que são propostos a partir da expansão 

desses movimentos socais, que se apoiam nas tecnologias atuais de comunicação e 

informação. 

Ao longo da pesquisa, procuramos identificar como os flash mobs, 

apropriando-se da diversidade dos gêneros discursivos e das múltiplas linguagens 

(incluindo a tecnológica), refletiram e inseriram novas práticas, redefinindo e 

(re)produzindo valores culturais. Ajudam a ilustrar o processo de construção dessas 

novas experiências que surgiram no meio social pesquisadores como Manuel 

Castells,Pierre Lévy, Elias Canetti, Adail Sobral, Martín Barbero, André Lemos, 

Vinicius Pereira, Howard Rheingold, Henry Jenkis, dentre outras contribuições 

teóricas que ajudaram a abordar esse novo formato de mobilização social. 
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1 Descobertas em torno de uma guerra 

 

1.1 Tecnologia Internet 

 

Por volta de 1960, quando se esboçavam os primeiros contornos da ligação 

em rede, o mundo estava praticamente dividido em dois blocos econômico-político-

militar-ideológicos: o que agregava as forças lideradas pelos Estados Unidos 

(capitalista) e o composto pelos países que se aliançavam com a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (socialista/comunista). Essa polarização, cujas 

origens remontavam ao desfecho da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que 

afirmou os EUA e a URSS como potências econômicas e militares, redundou em um 

conjunto de conflitos e ameaças que se tornou conhecido como Guerra Fria. Cada 

um dos dois blocos de poder pareciam empenhados em fazer expandir sua 

influência em todos os cantos do planeta; qualquer conflito local – na Ásia ou na 

América do Sul – poderia se converter em mais um episódio do grande conflito entre 

capitalistas e comunistas. 

EUA e URSS jamais chegaram a se confrontar direta e militarmente4– os 

episódios sangrentos dessa guerra ficaram restritos a territórios mais ou menos 

afastados dos centros de poder, como o Vietnã e diferentes países da África e da 

América do Sul. Mas a rivalidade entre americanos e soviéticos animou uma 

desesperada corrida por armamentos cada vez mais potentes e pela busca do 

aprimoramento e da superação tecnológica. Um dos efeitos dessa disputa 

militar/tecnológica foi a chamada “corrida espacial”, na qual o primeiro movimento de 

destaque coube à URSS que enviou, em outubro de 1957, o primeiro satélite artificial 

ao espaço, o Sputnik I. No mesmo ano, em novembro, os soviéticos surpreenderam 

novamente o mundo ao colocar em órbita um novo satélite, dessa vez com ser vivo a 

bordo – uma cadela. Os Estados Unidos responderam, em janeiro de 1958, com o 

envio, ao espaço, de seu primeiro satélite artificial, o Explorer I. Em julho do mesmo 

ano, os americanos criaram a Agência Espacial Americana (Nasa), com o objetivo de 

coordenar e concentrar pesquisas em tecnologia que amparassem o projeto de 

predomínio e de hegemonia militar e espacial. Contudo, ainda caberia aos soviéticos 

                                                             
4Especificamente entre as duas nações, a batalha se restringiu ao campo ideológico, mas nem por isso foi menos 

violenta, pois ocorreram guerras em outros países influenciados pelos dois blocos, como nas Coréias do sul e do 
Norte, e no Vietnã. Esses acontecimentos ficaram registrados como um dos piores capítulos da história da 
humanidade. 
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um novo e relevante passo nessa corrida: em abril de 1961, eles seriam os primeiros 

a enviar um homem a uma viagem espacial, Iuri Gagarin.  

A conquista e a exploração da Lua se tornaram o novo foco na disputa – que 

nunca se limitou ao aspecto tecnológico ou armamentista, mas que, a cada dia, 

assumia o caráter de combate ideológico e de propaganda política. Desta vez, os 

norte-americanos saíram na frente. Em dezembro de 1968, com a aeronave Apollo 8, 

eles enviaram os primeiros humanos em uma viagem em torno da órbita lunar e, no 

ano seguinte, com a Apollo 11, anunciaram ao mundo a chegada do homem à Lua. A 

vitória na corrida espacial, em certo sentido, contribuiu para assinalar os destinos 

das potências da Guerra Fria: a partir da década de 1970, os Estados Unidos se 

afirmariam como campeões em pesquisa tecnológica, enquanto os soviéticos, 

envolvidos em dificuldades sempre crescentes para manter a unidade de seu bloco 

de poder, mostrariam-se cada vez mais incapazes de acompanhar as inovações 

tecnológicas que eram, agora, essenciais para assegurar a hegemonia militar. 

O contexto da Guerra Fria influenciou e estimulou grandes investimento sem 

pesquisas científicas, nos mais diversos campos. Duas áreas foram consideradas 

estratégicas e atraíram a atenção das agências de pesquisa: comunicação e 

informação. O avanço tecnológico nessas áreas se mostrou dependente de um novo 

campo de saber, a informática, cuja ciência desenvolvia computadores e softwares 

para tratamento, transmissão, armazenamento, interpretação e recuperação de 

informações. 

 

 

1.1.1 A guerra fria e a ligação em rede 

 

Em 1958, com intuito de centralizar e gerir as pesquisas de tecnologia na área 

de defesa militar, os Estados Unidos criam a Agência Arpa (Agência de Pesquisa e 

Projetos Avançados).A iniciativa, coordenada pelo Pentágono, era movida pela 

ameaça de ataques em áreas estratégicas para o país, como os sistemas de 

segurança e de comunicação. Pensando em alternativas que assegurassem a 

proteção desses sistemas, o governo recorreu às instituições de pesquisa. Uma 

delas, um centro de investigação e análise do estado da Califórnia, apresentou ao 

Departamento de Defesa uma proposta de comunicação descentralizada – 

desenvolvida pelo pesquisador Paul Baran, em conjunto com outros cientistas –, 
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denominada “comutação de pacotes”. A ideia era a de constituição de um sistema de 

comunicação que poderia continuar a operar ainda que algumas de suas partes 

fossem destruídas; segundo alguns autores, “a inspiração veio das teorias 

neurológicas, que tratavam da maneira como o cérebro poderia continuar operante 

mesmo após a morte de algumas de suas células” (ARRUDA, 2012). Como bem 

disse Marshall MacLuhan, a inspiração para a criação de sistemas de comunicação 

vem do próprio corpo humano. Porém, apesar de revolucionário, o sistema proposto 

não convenceu de imediato o Departamento de Defesa e a AT&T (companhia de 

telecomunicações), que postergaram os estudos que poderiam tornar o projeto viável 

tecnicamente. Em 1969, a ideia foi retomada e aplicada no desenho da rede Arpanet, 

criada pela agência Arpa com a finalidade de estabelecer um sistema de 

comunicação on-line entre os vários centros de informática e de pesquisas sob seu 

comando. 

Ainda que os pesquisadores do projeto Arpanet5 não estivessem envolvidos 

em projetos estritamente militares, a arquitetura-base aplicada à internet, que então 

se desenhava, tinha claros propósitos de segurança e de defesa contra ataques – 

nucleares ou não. A partir do Arpanet, o desenvolvimento dos protocolos de 

transmissão TCP/IP, que padronizaram a transmissão de dados, propiciou às redes 

de computadores um sistema de comunicação mais eficiente – um passo importante 

para que a internet realmente se concretizasse.  

O processo de conectar três redes distintas era chamado pelos pesquisadores 

de interneting. Esse nome foi abreviado para internet, tornando-se sinônimo de toda 

a rede (KLEINA, 2011a). Com o fim da Arpanet no início dos anos 1990 – momento 

em que as ameaças que compuseram o ambiente da Guerra Fria se tornavam mais 

tênues –, o Pentágono transferiu a gestão da internet à Fundação Nacional para a 

Ciência (NSF). A constituição de um serviço de rede informática seguro e eficiente, 

capaz de, ainda que sob ataques, manter algumas de suas bases em operação, já 

estava assegurada. Na sequência, com essa tecnologia aberta ao domínio público,6 

e com as mudanças ocorridas no setor de telecomunicações, a NSF deu início ao 

processo de privatização da internet.  

                                                             
5“Sem dúvida, dizer que a Arpanet não era um projecto de carácter militar não quer necessariamente dizer que a 

sua origem no Departamento de Defesa não tenha tido consequências no desenvolvimento da Internet” 
(CASTELLS, 2001, p. 37). 
6“Em 1990 a maior parte dos computadores dos Estados Unidos estavam apetrechados para poder funcionar em 

rede, criando assim as bases para a sua interligação” (CASTELLS, 2001, p. 28). 
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A distância que separava, do ponto de vista do desenvolvimento científico e 

tecnológico, os Estados Unidos de seu inimigo da Guerra Fria era, a essa altura, 

imensa. Na avaliação de Manuel Castells (2001), quando ficou claro que os EUA 

haviam conseguido se destacar em produção de armas convencionais, 

principalmente em eletrônica e comunicações, a estratégia militar da União Soviética 

“ficou reduzida a uma duvidosa opção de guerra nuclear em grande escala7”. Os 

soviéticos perderam terreno frente o rival por, em parte, não ter agido como ele. A 

incapacidade de competir com seus inimigos no campo do desenvolvimento 

tecnológico foi, sem dúvida, um dos motivos do enfraquecimento e da fragmentação 

do bloco de poder comandado pelos soviéticos. Embora os eventos históricos que 

marcaram o período da Guerra Fria sejam muito mais densos e envolvam muitos 

outros campos da atividade humana, além dos aqui mencionados, a disputa 

tecnológica travada por Estados Unidos e União Soviética é o ponto de partida para 

se entender a história da internet. 

 

 

1.1.2 A internet depois da world wide web 

 

Conhecida como web, a world wide web (teia de alcance mundial) foi um 

divisor de águas na história da internet. Até 1990, a comunicação por meio da 

ligação em rede era limitada, uma vez que não tinha capacidade de conectar todas 

as redes em um processo de compartilhamento global de informação. Em 1989, Tim 

Berners-Lee, um programador inglês do Conselho Europeu de Pesquisas Nucleares 

(Cern), de Genebra, desenvolveu o software world wide web (www), que “ligava 

entre si diversas fontes de informação através de um sistema interativo de 

computação” (CASTELLS, 2001, p. 31), concretizando o sonho de diferentes 

pesquisadores de informática que o antecederam. Esse programa desenvolvido por 

Berners-Lee se tornou o navegador8 base da internet que conhecemos e utilizamos. 

Contando com a contribuição de outros pesquisadores, ele criou, além do sistema 

hipertexto, a linguagem de marcação para transmitir dados (html), o protocolo de 

transmissão de dados (http), e o sistema de endereçamento próprio (URI, atual 

                                                             
7“a ciência soviética estava fechada no aparelho de segurança militar com o seu secretismo e projectos 

orientados para a obtenção de resultados imediatos. Esta visão burocrática da investigação limitou o potencial de 
inovação tecnológica soviética, apesar do excelente nível científico do país”(CASTELLS, 2001, p. 38). 
8Browser ou navegador de internet é um programa que permite a interação entre os usuários e os documentos 

que estão disponíveis em algum lugar da rede. 
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URL). O hipertexto (que opera com links ou hiperlinks) permite a conexão entre 

documentos localizados em diferentes partes do mundo. A world wide web proposta 

por Berners-Lee proporcionou um avanço fundamental para a comunicação em rede, 

a ponto de se confundir sua descoberta com a da própria internet: “atualmente, web 

é praticamente um sinônimo para a internet em geral” (KLEINA, 2011b). 

Quando o software da web se tornou público, vários aprimoramentos foram 

desenvolvidos a partir dele, gerando novos softwares e agilizando o crescimento da 

internet. O navegador Mosaic foi um desses resultados obtidos a partir da web, que 

se caracterizava pela capacidade de obter e distribuir imagens através da internet e 

pela utilização de várias técnicas importadas da multimídia. A empresa responsável 

pelo desenvolvimento do Mosaic se tornou a Netscape Communications Corporation, 

lançando novos navegadores. Em 1995, a Microsoft, com base no código do Mosaic, 

apresentou o seu Internet Explorer, inaugurando uma nova fase na era da internet 

privada. Travou-se, então, uma luta pelo domínio de mercado entre as empresas 

responsáveis por esses softwares - a Microsoft e a Netscape; a corrida tecnológica 

se converteu, nos anos pós-Guerra Fria, em corrida por mercado e por lucros. Nos 

anos que se seguiram, novos programas de navegação foram sucessivamente 

desenvolvidos e procuraram assegurar uma fatia no amplo mercado da internet 

privada. Assim, o Navigator (Netscape, 1994), o Mozilla (Netscape/America Online, 

1999), o Mozilla Firefox (Netscape/America Online, 2004), o Opera (Opera 

Softwares, 1996), o Safari (Apple, 2006), e o Google Chrome (Google, 2008). 

 

 

1.2Ainternete as novas maneiras de se relacionar no mundo 

 

A tecnologia internet sobreviveu aos objetivos da guerra por diversos motivos, 

dentre eles, pela existência de uma comunidade acadêmico-científica guiada por 

interesses específicos, que nem sempre coincidiam com as estratégias emanadas 

pelos organismos de defesa dos Estados. No entanto, é muito provável que sequer 

os pesquisadores pioneiros da comunicação em rede fossem capazes de prever os 

desdobramentos e impactos que seus estudos iriam provocar na vida social.  

O mundo sofreu mudanças radicais com os avanços da informática e com sua 

aplicação nos mais diferentes campos da atividade humana: na economia, de 

maneira geral (indústria, comércio, agricultura, pecuária etc); nas telecomunicações 
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(rádio, TV, telefonia, imprensa, radares, satélites etc); nos transportes (aeronáutica, 

marinha, automobilística, aeroportuária etc); na educação (ensino a distância, leitura 

e pesquisa digital, otimização e ampliação da pesquisa e extensão etc); na política e 

na gestão do Estado, de forma geral (conferências, seminários, debates, elaboração 

de políticas públicas, acesso às plataformas de governo em tempo real, prestações 

de contas etc); no poder judiciário (processos digitais, julgamentos via 

teleconferência etc); dentre outras áreas. É difícil identificar um setor da vida em 

sociedade que não tenha experimentado mudanças com o a expansão das 

tecnologias da informática e da comunicação. O mundo e as pessoas pensam 

eletronicamente. Praticamente todas as atividades foram afetadas pelas tecnologias 

digitais. Como diagnosticou Pierre Lévy, ainda no início da última década do século 

XX,  

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 
mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os 
homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da 
metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os 
tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são 
capturados por uma informática cada vez mais avançada. Não se 
pode mais conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem 
complexa que redistribui as antigas divisões entre experiência e 
teoria. 
[...] 
Vivemos um destes raros momentos em que, a partir de uma nova 
configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o 
cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado (LÉVY, 1993, p. 
7; 17). 

 

Pierre Lévy associa essas alterações à capacidade transformadora das 

técnicas, em suas diferentes formas e usos, e de suas implicações na vida cotidiana. 

Sobre o impacto dos meios eletrônicos no subjetivo humano e nas relações sociais, 

Lévy – seguindo uma abordagem já proposta por MacLuhan, que viu na descoberta 

da imprensa, nos séculos do Renascimento, o impulso para criação de um novo 

mundo e de novas formas de pensar que ele denominou de “Galáxia de Gutenberg” – 

aponta que, por trás de suas características evidentes aos nossos olhos, as técnicas 

trazem consigo outras mudanças, “menos perceptíveis, mas bastante pervasivas: 

alterações em nosso meio de conhecer o mundo, na forma de representar este 

conhecimento, e na transmissão destas representações através da linguagem”9. Em 

                                                             
9Carlos Irineu da Costa – Tradutor. In: As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. LÉVY, Pierre, Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 
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um de seus livros, As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática, ele confere especial atenção a duas dessas técnicas, as de transmissão 

e as de tratamento de mensagens, por considerar que são elas que “transformam os 

ritmos e modalidades da comunicação de forma mais direta, contribuindo para 

redefinir as organizações”.  

Em sua análise, a técnica é uma das dimensões “onde está em jogo a 

transformação do mundo humano por ele mesmo”. Para ele, a técnica não pode ser 

adjetivada como boa ou má; deve, antes, ser associada a um contexto social mais 

amplo, “em parte determinando este contexto, mas também sendo determinada por 

ele”. Segundo Lévy, a incidência cada vez mais intensa das realidades 

tecnoeconômicas sobre todos os aspectos da vida social, bem como os 

deslocamentos mais discretos na esfera intelectual “obrigam-nos a reconhecer a 

técnica como um dos mais importantes temas filosóficos e políticos de nosso tempo”. 

Essas mudanças experimentadas pelas sociedades atuais, principalmente após a 

expansão das novas tecnologias de comunicação e de informação e a consolidação 

da ligação em rede (ciberespaço), produziram uma nova cultura, identificada como 

cibercultura. 

 A cibercultura engloba “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço.” (LÉVY, 1999, p. 17). A cibercultura é 

a face do novo mundo e se fundamenta em três pilares: a interconexão, a criação de 

comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Esses pilares teriam orientado o 

crescimento inicial do ciberespaço, sendo a interconexão, segundo Lévy, “uma das 

pulsões mais fortes na sua origem”. A interconexão aponta para “além de uma física 

da comunicação”, pois “constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava 

um meio informacional oceânico, mergulha os seres e as coisas no mesmo banho de 

comunicação interativa” (LÉVY,1999, p. 129). Já o segundo princípio, as 

comunidades virtuais, “obviamente prolonga o primeiro, já que o desenvolvimento 

das comunidades virtuais se apóia na interconexão”.  

Uma comunidade virtual, explica o autor, é formada a partir de “afinidades de 

interesse, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em processo de cooperação ou 

de troca, tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das filiações 

institucionais” (1999, p. 130). Pessoas com gostos, hábitos e habilidades comuns, 

que antes não se conheciam ou não tinham oportunidade de se encontrar para 
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compartilhar suas afinidades, encontraram nas comunidades virtuais não somente 

uma maneira de estar juntas, mas também de expandir e atualizar seus 

conhecimentos, à medida que mais membros ingressam nos grupos. Nesse sentido, 

assinala o autor: 

 

Podemos, portanto, sustentar que as assim chamadas “comunidades 
virtuais” realizam de fato uma verdadeira atualização (no sentido da 
criação de um contato efetivo) de grupos humanos que eram apenas 
potenciais antes do surgimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 132). 

 

A inteligência coletiva, o terceiro princípio da cibercultura, “é um dos seus 

principais motores”. Esse coletivo, por sua vez, encontra no ciberespaço uma 

estrutura que o potencializa, pois este se constitui como suporte para articular e 

promover ações da inteligência coletiva.  

 

Quanto mais os processos de inteligência coletiva se desenvolvem – 
o que pressupõe, obviamente, o questionamento de diversos poderes 
-, melhor é a apropriação, por indivíduos e por grupos, das alterações 
técnicas, e menores são os efeitos de exclusão ou de destruição 
humana resultantes da aceleração do movimento tecnossocial 
(LÉVY, 1999,p. 29). 
 
 

Lévy lembra que a expansão do ciberespaço “não determina automaticamente 

o desenvolvimento da inteligência coletiva, apenas oferece a esta inteligência um 

ambiente propício” (1999, p. 30). A partir das comunidades e redes sociais, a 

inteligência coletiva atribui um novo sentido à participação e à mobilização coletivas. 

O novo coletivo se articula nesses espaços para que seus integrantes se 

identifiquem, reconheçam-se, mostrem-se uns aos outros; trata-se de produzir, 

confrontar e apropriar-se de ideias e opiniões, fazendo circular o conhecimento.  

O ciberespaço é o espaço da linguagem da programação informática, que 

gera as redes de informações virtuais. O termo “especifica não apenas a infra-

estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17). No mundo da cibercultura,as coisas 

são mais “palpáveis”; ele engloba aquilo que vemos ou nos deparamos nas ruas, 

bem como os conteúdos que apropriamos (texto, imagem e som)a partir das telas 

dos computadores, celulares, tablets, dentre outros dispositivos eletrônicos. Para 
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André Lemos (2010, p. 128), o ciberespaço, “é um não lugar, uma u-topia onde 

devemos repensar a significação sensorial de nossa civilização baseada em 

informações digitais, coletivas e imediatas”. Para Lévy, ciberespaço e cibercultura 

são ambientes inseparáveis e interdependentes.  

Segundo o autor, apesar de ser apreendida a partir da “estrutura técnica”, a 

cibercultura está intimamente ligada ao movimento social. Lévy relaciona a 

emergência da cibercultura ao processo de mudanças sociais e culturais que se 

seguiu à reorganização dos serviços dos correios na época moderna, quando se 

verificou uma “verdadeira inovação social”. A partir do século XVII, esse serviço 

passou a ser usado em proveito da população, de pessoa para pessoa, e “não mais 

apenas do centro para a periferia e da periferia para o centro”. Os correios, “como 

sistema social de comunicação, encontra-se intimamente ligado à ascensão das 

ideias e das práticas que valorizam a liberdade de expressão e a noção de livre 

contrato entre indivíduos”(LÉVY, 1999, p. 127). Para o autor, ao investirem na 

correspondência comum entre pessoas, os cidadãos a impregnaram de um 

“profundo significado humano”. O mesmo processo, de inserção de mudanças nas 

relações humanas a partir de alterações nos mecanismos de comunicação, teria 

ocorrido com a informática, a partir do momento em que os movimentos sociais 

interferiram para deixar os computadores e seus serviços nas mãos dos cidadãos 

comuns, “liberando-os ao mesmo tempo da tutela dos informatas”. Com o preço do 

computador pessoal mais acessível à população, o significado social da informática 

teria sido ampliado e transformado. Ainda de acordo com Lévy, essa expansão da 

comunicação baseada na informática deve também ser associada à atuação de um 

movimento de jovens escolarizados, no final da década de 1980, que conseguiu 

encontrar uma forma de explorar e transformar o que tinham em mãos num espaço 

de encontro, de compartilhamento e de invenção coletiva. Aqui as tradições culturais 

apresentaram sua influência para a construção do ciberespaço e da cibercultura: 

essa juventude era herdeira dos valores de liberdade individual e autonomia que, de 

acordo com Castells, povoaram o ambiente acadêmico das décadas de1960 e 1970. 

Tais valores teriam motivado o surgimento de redes comunitárias e o uso da “ligação 

informática em rede para os seus próprios fins, na maior parte dos casos, 

procurando a inovação tecnológica pelo puro prazer de descobrir” (CASTELLS, 

2001, p. 41).  
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Para Castells, a competência técnica dos pesquisadores e sua sensibilidade 

de tornar a tecnologia aberta – o que permitiu o trabalho de defensores dos softwares 

livre e de fonte aberta10, por exemplo, motivados pelo ideal de comunicação livre e 

acessível – possibilitaram a criação e expansão de redes nos Estados Unidos e fora 

de suas fronteiras. Segundo o autor, sem a contribuição cultural e tecnológica das 

novas redes de base, a internet “teria um aspecto muito diferente e, muito 

provavelmente, não teria alcançado todo o mundo ou, pelo menos, não tão 

rapidamente” (CASTELLS, 2001, p. 41). Para Lévy, se a internet é o que se tornou, 

ou seja, “o grande oceano do novo planeta informacional”, é necessário trazer 

sempre à memória “os muitos rios que a alimentam: redes independentes de 

empresas, de associações, de universidades, sem esquecer as mídias clássicas 

(bibliotecas, museus, jornais, televisão etc.)”. A internet se constituiria, então, no 

“conjunto dessa ‘rede hidrográfica’”; mas ela não se confunde com outra construção 

mais ampla, da qual faz parte: o ciberespaço. Na concepção de Lévy, até o mais 

simples procedimento, como transferir um arquivo de um dispositivo para outro, 

“constitui o ciberespaço, e não somente a internet” (LÉVY,1999, p. 128). 

Para Castells, a internet é, em si mesma, uma cultura à parte; ela é “a 

cultura11 de seus criadores”. Para o autor, os sistemas tecnológicos são uma 

produção social e toda produção social, por sua vez, “é determinada pela cultura”. 

Sendo assim, a internet, de sistema tecnológico, se converteu em cultura: ela reflete 

o pensamento dos seus produtores e mantenedores (especialistas, 

empreendedores, governos e toda a sociedade de maneira geral). É um produto do 

meio social. Castells estabelece uma distinção entre os diferentes usuários da 

internet: há produtores/utilizadores (os primeiros a utilizar a rede) e 

consumidores/utilizadores da rede. 

 

                                                             
10Quando os laboratórios Bell reclamaram os direitos de autoria do sistema operacional Unix, em 1984, Richard 

Stallman, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em protesto, criou a Fundação para o 
Software Livre (Free Software Foundation) e “propôs a substituição do conceito de copyright pelo de copyleft” 
(CASTELLS, 2001). Esse conceito defende o lema de que, qualquer pessoa que utiliza um software obtido 
livremente, deve disponibilizar na rede sua versão aperfeiçoada gratuitamente. Ele também criou, com ajuda de 
colaboradores, o GNU, sistema operacional alternativo ao Unix e o disponibilizou, conforme as condições do 
copyleft. Depois que Linus Torvalds criou o sistema Linux, nos anos 90, o GNU se incorporou a ele, formando a 
parceria GNU/Linux. Uma alternativa a sistemas como o Windows da Microsoft. O software, considerado um dos 
sistemas mais competentes, também é utilizado em aparelhos portáteis para o uso de internet, como tablets e 
smartphones de empresas como Motorola e Samsung, com a versão Android – sistema operacional móvel, 
gerenciada pelo Google.  
11“Por cultura entendo um conjunto de crenças e valores que formam o comportamento. Os esquemas de 
comportamento repetitivos geram costumes que se impõem perante as instituições assim como perante as 
organizações sociais informais” (CASTELLS, 2001, p. 55). 
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Por produtores/utilizadores entendo aqueles cujo uso da Internet re-

alimenta o sistema tecnológico, enquanto que os 

consumidores/utilizadores são receptores de aplicações e sistemas e 

não interagem directamente com o desenvolvimento da Internet 

(apesar de a sua utilização ter sem dúvida um efeito agregador na 

evolução do sistema) (CASTELLS, 2001, p. 55). 

 

 

Os produtores/utilizadores são especialistas e estão ligados diretamente ao 

processo de criação. Contudo, a cultura da internet é repleta de elementos que 

apresentam características próprias que, ao seu modo, ajudaram a formá-la e 

transformá-la em um fluído sistema no qual se agregam diferentes tipos de 

pensamentos, visões, mundos e culturas. Castells aponta quatro estratos de culturas 

que, segundo ele, constituíram a cultura internet: cultura tecnomeritocrática da 

excelência científica e tecnológica (formada a partir do universo acadêmico-

científico), que “soube conservar sua autonomia e decidiu apoiar-se na comunidade 

académica como fonte da sua legitimidade autodefinida”; a cultura hacker que 

proporcionou “um caráter específico à meritocracia através do fortalecimento das 

fronteiras internas da comunidade dos tecnologicamente iniciados, tornando-a 

independente dos poderes de facto”; a cultura das redes alternativas12, que se 

apropriou da capacidade da ligação em rede e “conduziu à formação de comunas 

on-line que reinventaram a sociedade, expandindo consideravelmente a ligação 

informática em rede, no seu alcance e nos seus usos”, isto é, as comunidades 

virtuais de que fala Lévy; e a cultura dos empreendedores da internet, que 

descobriram um novo mundo de possibilidades, envolvendo grandes inovações 

tecnológicas, novos meios de mobilidade e interação social e “indivíduos 

autodeterminados, dotados, pela sua habilidade tecnológica, de um poder de 

negociação considerável relativamente às regras sociais e instituições dominantes” 

(CASTELLS, 2001, p. 82-83).  

Castelles sintetiza a cultura internet com a seguinte definição: cultura 

construída e fundamentada sobre os valores tecnocráticos do progresso humano por 

intermédio da tecnologia, praticada por comunidades de hackers que florescem num 

universo de criação tecnológica livre e aberta, que encontra apoio em “redes virtuais 

dedicadas a reinventar a sociedade” e materializa-se por meio da intervenção de 

                                                             
12As redes alternativas uniram os valores da primazia tecnológica da meritocracia aos princípios de liberdade, 
comunicação horizontal e ligação interativa em rede, aplicando-os à “vida social, em vez de praticarem a 
tecnologia pela tecnologia” (CASTELLS, 2001, p. 83). 
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“empreendedores capitalistas na forma como a nova economia opera” (CASTELLS, 

2001, p. 83).  Assim é a cultura internet – uma cultura de poucos, de muitos e de 

todos. De poucos que dominam verdadeiramente a técnica, de muitos que se 

habilitam a aprendê-la e aperfeiçoá-la e de todos aqueles que se arriscam a 

atravessar uma fronteira sem contornos ou extremidades para descobrir um mundo à 

parte, singular, autoconstrutivo e autodefinido, delineado continuamente pelo pulsar 

frenético de incontáveis cliques oriundos de uma multidão de mais dois bilhões de 

sujeitos, que se encontram para traçar, muitas vezes sem saber, os rumos da grande 

rede. 

 

 

1.2.1 O uso social da internet e seus desdobramentos 

 

Tudo no espaço internet acontece muito rápido. É um ambiente de intensa 

interação tecnológica – como preceitua Henry Jenkins (2010) - um ambiente marcado 

por uma cultura de convergência. Essa característica, também oriunda da cultura 

empreendedora da superação, tornou-a ainda mais dinâmica e efêmera em alguns 

aspectos. Na verdade, a internet já nasceu assim, caracterizada pelas rápidas 

mudanças e pela interação tecnológica: afinal, ela surgiu sob pressão de um 

contexto de guerra, no qual prevalecia a busca incessante pela eficiência e agilidade 

técnico-científica. Ao longo de seu desenvolvimento, diferentes sujeitos, de diversos 

campos do conhecimento, ao apropriá-la, imprimiram suas marcas. E essa dinâmica 

de contínua transformação contribuiu para o surgimento de novas práticas e 

comportamentos sociais. Um fenômeno como os flash mobs, por exemplo, é fruto da 

expansão do acesso à internet e de outras tecnologias digitais, aliado a um conjunto 

de fatores econômicos e sociais – que permitiram, por exemplo, que essas 

tecnologias se tornassem acessíveis a um contingente populacional cada vez maior.  

A internet permite, entre outras coisas, que as pessoas não dependam 

exclusivamente dos meios tradicionais de comunicação para se manterem 

informadas e nem para expor publicamente seus pensamentos e ideias. As formas 

de distribuição, de acesso, de garantir repercussão dos conteúdos informados 

tomaram dimensões que fogem, em muitos aspectos, ao controle rigoroso dos 

poderes político e econômico. Os sujeitos, principalmente os jovens (que não 

carregam o peso de décadas de convivência com a cultura pré-internet, do impresso, 
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do rádio e da TV), veem na internet diferentes possibilidades de se relacionar com o 

mundo; ao se informar, o indivíduo também informa. A comunicação deixou de ser 

vertical para se tornar horizontal, estabelecendo uma nova ordem no campo da 

comunicação social.  

As comunidades virtuais – como bem elucidam Lévy, Jenkins, Rheingold, 

dentre outros –resultam dessas características da internet, que faz dos indivíduos 

criadores/receptores/divulgadores de conteúdos os mais variados: trabalho, vocação 

profissional, política, futebol, religião, relação amorosa, cultura em geral, produção 

acadêmica etc. As pessoas transformaram esses espaços em ambientes extensivos. 

Informações e opiniões que possam ter começado a ser divulgadas em uma sala de 

aula, um consultório, uma empresa, igrejas, ou em diversos outros ambientes, 

completam-se, estendem-se e se modificam nos espaços de encontros virtuais. Para 

Pampanelli (2004)13, em aparelhos que se tornaram “banais” no mundo 

contemporâneo, como o telefone celular, estão presentes tecnologias que 

produziram novos sentidos e significados para as experiências humanas: “novas 

sociabilidades emergem a partir do advento e disseminação dos telefones móveis”. 

Na análise da autora, o desenvolvimento e a difusão das tecnologias de 

comunicação fizeram com que as pessoas passassem a experimentar duas 

maneiras de interagir com o conhecimento e com o outro: a primeira, física, concreta; 

a segunda, virtual, imaterial. Ela sustenta que a disseminação do celular abriu 

oportunidades inéditas de comunicação, e que o “caráter portátil do novo meio e seu 

uso social fez com que o homem inventasse novas e diferentes formas de interação 

e de se ‘estar junto’ na contemporaneidade”. Nesse sentido, a telefonia móvel teria 

sido decisiva para a constituição dos novos modelos de mobilização social e de 

manifestação que explodem mundo afora, sejam estes modelos ligados a ativismos 

políticos ou a flash mobs. 

Ao comparamos a primeira geração dos aparelhos de telefonia móvel com a 

mais recente pode parecer que se trata de aparelhos em nada aparentados. De um 

instrumento que, a princípio, apenas complementaria funções de comunicação 

desenvolvidas secularmente pela telefonia, o celular migrou para os territórios da 

convergência midiática. Além da função básica de falar e enviar mensagens, o 

usuário pode escutar uma rádio, acessar a internet, ouvir/baixar música, fotografar, 

                                                             
13A Evolução do Telefone e uma Nova Forma de Sociabilidade: O Flash Mob. 
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filmar, assistir televisão e filmes, arquivar e transferir documentos, dentre outras 

atividades que, na percepção de Lévy, compõem o ciberespaço.  

A maneira de se comunicar, de interagir com o outro e com os outros, 

mediante a intermediação do telefone, foi amplamente modificada com a 

massificação do uso do celular. As conversas ao telefone que antes exigiam um 

lugar privado – o interior de uma casa ou de um escritório ou, na ausência desta 

privacidade, em ambientes públicos que procuram substituí-la com o uso cabines – 

passaram a ser realizadas em qualquer lugar: no ônibus, nas ruas, nas estradas, 

sala de aula, nas filas etc. Tal uso irrestrito da telefonia ajudou a aprofundar uma 

tendência contemporânea de mistura e confusão dos ambientes privados e públicos. 

As pessoas falam de suas vidas privadas em qualquer ambiente, sem se 

preocuparem se estão ou não em um espaço público, se estão ou não trazendo ao 

mundo público as experiências de suas vidas privadas. Ouvir e acompanhar a vida 

privada do outro se tornou parte da vida diária. E, assim como as novas tecnologias 

de comunicação contribuíram para o esmaecimento das fronteiras entre o público e o 

binário, outros pares binários (produtores e consumidores, masculino e feminino; 

líderes e liderados; trabalho e vida doméstica, dentre outros) foram postos em xeque. 

Ao abordar sobre o conceito de “cultura de nômades globais”, inspirado em 

McLuhan, Simone de Sá (2004)14 discorre sobre esse tipo de comportamento que 

leva desfazer e ajuntar categorias distintas: 

 

O que caracteriza a sociedade de nômades globais é portanto o 
enfraquecimento das fronteiras bem delimitadas pela modernidade, a 
partir do avanço de tecnologias da comunicação tais como 
computadores, telefones celulares e internet. Estes geram uma 
paisagem eletrônica que funde e desintegra pares de categorias 
dicotômicas: entre os papéis masculinos e femininos; entre lugares 
de autoridade e liderança definidos pela hierarquia tradicional; entre o 
público e o privado, entre o trabalho e a vida doméstica, entre 
campos disciplinares distintos; e ainda, no terreno das mídias, entre 
usuários e produtores, entre cópia e original, entre simulacro e real, 
entre experiência direta e mediada, entre notícia e entretenimento. 
 
 

 Simone Sá - citando Vinícius Pereira (2002)15 - destaca algumas tendências 

que os atuais processos e tecnologias da comunicação fazem acentuar: 

 

                                                             
14Telefones Móveis e Formas de Escuta na Contemporaneidade. 
15PEREIRA, Vinicius Andrade. Comunicação e memória: estendendo Mc Luhan. ECO/UFRJ: Rio de Janeiro, tese 

de doutorado. 2002. 
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1) A tendência à redução da energia corporal, da necessidade da 
presença física dos interlocutores para o ato comunicativo 
consumar-se. 

2) A complexidade crescente para estocar informações. 
3) A invisibilidade ou transparência da tecnologia através de 

interfaces amigáveis. 
4) A hibridação midiática – absorção e reatualização da mídia 

anterior. 
5) O aumento da independência quanto às determinações impostas 

pelas variáveis espacial e temporal.  
6) A multi-direcionalidade da comunicação. 

 

A informática, e a tecnologia a ela subjacente, fez emergir, como salienta 

Lévy, novas tecnologias intelectuais e novos modos de conhecimento (LÉVY, 1993, 

p. 75). Seus impactos são ainda mais amplos: elas também têm influenciado na 

maneira de pensar a cidade e nas redefinições dos espaços urbanos. Nesse sentido, 

Furtado e Oliveira (2004)16, consideram que tecnologias como o carro ou o celular 

têm reformulado não somente a essência do homem e o estilo de vida urbano, mas 

também “a evolução de novos modos de cidade e das relações humanas no 

território.”  

Para Bakhtin (cf. SOBRAL, 2009), os seres humanos são referências uns para 

outros. Quando o sujeito se torna um “eu para si”, ele também se torna um “eu-para-

o-outro”, dando sentido às ações no “plano relacional responsável/responsivo”: 

 

só me torno eu entre outros eus. Mas o sujeito, ainda que se defina a 
partir do outro, ao mesmo tempo define esse outro, e, por assim 
dizer, o “outro” do outro: trata-se do inacabamento constitutivo do 
Ser, tão rico de ressonâncias filosóficas: os seres só se completam 
na relação com outros seres, porque nenhum ser pode ver em si 
mesmo todos os aspectos que o constituem, cabendo a essa tarefa 
aos outros (SOBRAL, 2009, p. 123). 

 

Ao tomarmos consciência de nós e do outro, percebemos que existem regras 

sociais a serem seguidas, pois delas dependem a boa convivência e o bom 

funcionamento da ordem social. No caso da internet e das redes sociais – que se 

transformaram em um vasto campo de depósito de informações, cujo conteúdo é 

explorado e apropriado a cada segundo –, as pessoas e as instituições têm se 

tornado cada vez mais autônomas em relação ao que falam, publicam e 

(re)produzem.  

                                                             
16Reflexão sobre os Novos Modelos Comunicacionais de Mobilidade Urbana. 
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Nesse sentido, para melhor compreensão desse processo de uso e 

apropriação de informação, devemos nos referenciar nos estudos em torno do 

fenômeno da recepção. Para Martín-Barbero, a “recepção não é apenas uma etapa 

do processo de comunicação. É um lugar novo, de onde devemos repensar os 

estudos e a pesquisa de comunicação” (BARBERO, 2003, p. 39). É necessário partir 

“da premissa de que o receptor é ativo nas relações que estabelece no processo 

comunicacional” (SCHEFFLER; ISER; SILVA, 2011, p. 5). Segundo as autoras, 

 

neste contexto, as vivências, as experiências individuais e coletivas 
dos receptores podem exercer um papel na conformação das 
apropriações de um produto comunicacional e, dessa forma, a 
recepção torna-se uma dimensão tão importante quanto à emissão 
para a inteligibilidade do processo, como na visão de Stuart Hall17 
(SCHEFFLER; ISER; SILVA, 2011, p. 6). 
 
 

Essa perspectiva – que afirma o caráter ativo da recepção – é um dos 

principais pontos defendidos por Bakhtin e seu círculo, uma vez que, para ele, o 

homem não pode ser constituído fora dos contextos social e histórico. O círculo 

bakhtiniano não cogita a ideia de que “as categorias de percepção e/ou de 

pensamento possam existir fora da situação concreta dos sujeitos percipientes e/ou 

pensantes ou que existam em sua consciência entendida como instância a-social e 

a-histórica” (SOBRAL, 2009, p. 123-124). Sendo assim, por ser um ser social e 

historicamente situado, o usuário seleciona suas apropriações, a partir do que 

recebe tanto dos meios tradicionais como da internet, não estando esse processo 

sob controle dos emissores: 

 

a informação pode não ter qualquer sentido, mas necessariamente 
pode ter “alguns” sentidos propostos e a instância da emissão não 
pode prever qual, dentre essas possibilidades, será apropriada pelo 
receptor. No caso das redes sociais, o processo é semelhante, pois 
são propostos determinados usos pelos sistemas, mas a recepção 
apropria-se e determina novos usos para esses espaços virtuais 
(SCHEFFLER; ISER; SILVA, 2011, p. 6). 
 

                                                             
17A vasta gama deve conter algum grau de reciprocidade entre os momentos de codificação e decodificação, do 
contrário não poderíamos falar de uma efetiva troca comunicativa. Apesar disso, essa ‘correspondência’ não é 
dada, mas construída. Não é ‘natural’, mas um produto de uma articulação entre dois momentos distintos (HALL, 
2003b, p. 399) (SCHEFFLER; ISER; SILVA,2011, p. 6). 
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Nessa perspectiva, somente o “aprofundamento da reflexão sobre a recepção 

pode levar ao conhecimento de formas de usos e apropriação dos conteúdos e 

espaços tecnológicos e midiáticos pela sociedade”, pois é na “maneira como se 

apropria que o receptor tem a possibilidade de ressignificar o que consome da mídia” 

(SCHEFFLER; ISER; SILVA, 2011, p. 8-9). 

As mobilizações planejadas pela internet, como os flash mobs, são exemplos 

desse processo de apropriação e ressignificação. Nesse caso, informações da vida 

cotidiana, estratégias discursivas e diversos produtos da indústria cultural (cinema, 

música, animações, quadrinhos etc) são a todo momento apropriados e 

ressignificados por indivíduos e por coletividades. Não se trata de se apropriar e 

conferir significado apenas ao que acontece nos ambientes urbano ou virtual; são os 

próprios espaços – o urbano e o virtual – que se convertem em objetos de recepção, 

apropriação e (re)significação. Como as mobilizações do tipo flash mob impõem, 

para que surtam efeito, ações que devem se realizar tanto no ambiente virtual como 

no ambiente físico/urbano, os procedimentos de percepção e recepção devem ser 

desenvolvidos tanto em um campo como no outro, pois o “espaço urbano, em 

conjunto com as novas tecnologias, vai trazer uma nova forma de estar no coletivo, e 

a noção de espaço/tempo perde seu caráter delimitativo ganhando velocidade e 

suprimindo as distâncias” (SCHIECK, 2009, p. 6).  

Os flash mobs recorrem a muitos elementos (criatividade, humor, leveza, 

interatividade) para ressignificar as noções de tempo e espaço em suas ações, ao 

mesmo tempo em que também revelam características de novos sujeitos que atuam 

na sociedade da informação. O uso dos espaços e a apropriação de novas mídias 

levam as pessoas a se conceberem como sujeitos que escrevem suas próprias 

história se que exibem a capacidade de reinventar o cotidiano. Os mobbers, como 

parte desses sujeitos, constroem novas pautas e apontam novas perspectivas para 

as mobilizações sociais: 

 

As novas tecnologias de comunicação, destacando a Internet e 
atualmente os telefones celulares, vêm reconfigurando a forma como 
os indivíduos interagem socialmente. Se no século passado os meios 
de comunicação eram tidos como máquinas a serem utilizadas como 
instrumento de dominação e consideradas como um meio alienante 
das massas [...], na contemporaneidade estamos assistindo como 
novas formas de relacionamento interpessoal podem ser constituídos 
com a utilização da Comunicação Mediada por Computador (CMC) 
(SCHIECK, 2005, p. 1). 
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 Ao nos apropriarmos de aparatos que nos reconfiguram enquanto sujeitos, 

mudando visões de mundo e (re)construindo conceitos e opiniões, também 

colaboramos para que outras consciências sejam formadas, pois nos 

reposicionamos diante do mundo e de nós mesmos. É nesse posicionamento ou 

reposicionamento na ordem do discurso do mundo, em que todos estão inseridos, 

que os indivíduos se reconhecem. Porque, como diz Bakhtin, por estar inserida no 

mundo, a consciência “precisa desse mundo para se constituir, mas também o 

‘constrói’”(cf. SOBRAL, 2009, p. 124).  

Dizer alguma coisa a uma outra pessoa significa estar situado em uma 

determinada posição. É o que o círculo bakhtiniano denominou de “entoação 

avaliativa”. E esse comportamento de falar ao outro exige responsabilidade dos 

sujeitos, pois a “responsabilidade/responsividade18 situadas do sujeito, e a 

valoração/avaliação de seus próprios atos”, forma “o elemento unificador de todo o 

seu agir” (SOBRAL, 2009, p. 124). Sendo assim, o que produzimos ou reproduzimos 

geram consequências e estamos longe de controlar o que o outro faz com aquilo que 

“depositamos” na rede. Nesse sentido, o estudo das mobilizações organizadas pela 

internet é útil para compreendermos melhor os usos e apropriações das novas 

tecnologias digitais, e como esses usos têm afetado as pessoas e o espaço em que 

vivem. 

 

 

1.2.2 As redes sociais 

 

O termo “rede social” já era corrente mesmo antes do advento da tecnologia 

informática e da internet: 

 

A vasta e dispersa literatura internacional sobre redes sociais em 
geral atribui ao antropólogo A. Barnes a criação do conceito [“rede 
social”] para estudar e descrever uma questão metodológica 
fundamental dos estudos desse campo, que é o da extensão e não 
finitude das redes sociais. Ao realizar uma etnografia sobre os 
princípios de estratificação social numa ilha norueguesa, esse 
antropólogo desenvolveu uma hipótese, segundo a qual todos seus 
habitantes estariam interligados uns aos outros por cadeias de 
interconhecimentos mais ou menos extensas que não se limitam aos 
limites da ilha, mas ligam seus habitantes a outros sujeitos fora de 

                                                             
18O termo “responsabilidade” une o responder pelos próprios atos, o responder por, e a responsividade, o 
responder a alguém ou a alguma coisa (SOBRAL, 2009,p. 124). 
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seu espaço social e geográfico de pertencimento (MARTELETO, 
2010, p. 28-29). 
 
 

Ainda segundo Marteleto (2010, p. 28), o termo “rede” foi apropriado por 

diferentes disciplinas das ciências sociais que objetivavam renovar os estudos sobre 

a sociedade e, desta forma, “rede” e “rede social” tornaram-se conceitos 

multidisciplinares: 

 

Nas Ciências Sociais, o termo rede, no singular ou no plural, associa-

se ao adjetivo “social” para especificar o campo, mas sem delimitar 

uma disciplina específica, uma vez que é empregado pela 

Antropologia, Sociologia, Economia, Ciências Políticas, Ciência(s) da 

Informação, Ciências da Comunicação, entre outras. Em linhas 

gerais, os estudos de redes sociais permitiram a construção de uma 

compreensão inovadora da sociedade, que ultrapassa os princípios 

tradicionais, nos quais o elo social é visto como algo que se 

estabelece em função dos papéis instituídos e das funções que lhes 

correspondem. 

 

 

Diferentemente de outros conceitos empregados nas ciências sociais, que 

enfatizam a compreensão dos elementos de uma sociedade estática, o termo “rede 

social” remete à capacidade de mobilização e articulação de seus participantes: 

 

De forma diferente, o conceito de redes sociais leva a uma 

compreensão da sociedade a partir dos vínculos relacionais entre os 

indivíduos, os quais reforçariam suas capacidades de atuação, 

compartilhamento, aprendizagem, captação de recursos e 

mobilização (MARTELETO, 2010, p. 28). 

 

 

Segundo, ainda, a autora, os estudos em torno das características das redes 

sociais se expandiram paralelamente aos “processos advindos da globalização 

econômica e da mundialização cultural no contexto da ampliação da comunicação e 

dos fluxos informacionais mediados pelas novas tecnologias” (MARTELETO, 2010, 

p. 33) e, no caso específico do Brasil, na Ciência da Informação, começaram a ser 

desenvolvidos no final da década de 1990. 

 Com cerca de 80 milhões de internautas, de acordo com o Ibope/Nielsen, o 

Brasil é o 5º país que mais acessa a internet no mundo. Com relação às redes 
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sociais, o país tem 51 milhões19 de usuários do Facebook e 34,420 milhões do Orkut. 

Em junho de 2012, a Social Bakers, que administra dados sobre redes sociais, 

anunciou o total de 900 milhões de contas ativas do Facebook no mundo e 

completou a informação anunciando a perspectiva de que esta cifra deveria alcançar 

a marca de um bilhão até o final daquele mesmo ano. Voltando ao cenário específico 

do Brasil, a comScore, empresa especializada em internet, no período de apenas 

três meses, entre dezembro de 2010 e março de 2011, o total de pessoas com 

página no Facebook cresceu em sete milhões, passando de 12 para 19 milhões de 

perfis. Já o Twitter, que contava com cerca de 10 milhões de contas nesse período, 

contabilizou, em setembro de 2011, 14,2 milhões de usuários. 

Em maio de 2012, a rede Facebook já contava com 46 milhões de perfis no 

país e, num intervalo de apenas um mês, a plataforma registrou um aumento de mais 

cinco milhões de novos perfis, ultrapassando os 50 milhões. De acordo com a 

comScore, a maior parte dos usuários, no Brasil, estão na faixa etária de 25 a 34 

anos, sendo que as mulheres são as que passam mais tempo nessa plataforma. No 

mundo, o número de usuários de internet também é surpreendente: são cerca de 2 

bilhões, conforme informação da União Internacional de Telecomunicações (UIT).A 

expansão da internet tem ocorrido muito rapidamente, num ritmo jamais verificado 

nos processos anteriores de expansão das tecnologias de comunicação. Na análise 

de Manuel Castells (2003, p. 439): 

 

a internet tem tido um índice de penetração mais veloz do que 

qualquer outro meio de comunicação na história: nos Estados Unidos 

o rádio levou 30 anos para chegar a sessenta milhões pessoas; a TV 

alcançou esse nível de difusão em 15 anos; a internet o fez em 

apenas três anos após a criação da teia mundial.  

 

 

O tempo médio de conexão por pessoa também cresceu e, neste item, o 

Brasil se tornou líder mundial. Segundo estatísticas do Ibope/Nielsen, em 201021, 

cada internauta brasileiro gastou, em média, 69 horas e 55 minutos de 

                                                             
19O Brasil é o segundo país que mais utiliza o Facebook, ultrapassando a Índia, que tem 45,8 milhões, cuja 

população é aproximadamente cinco vezes maior. O número de usuários brasileiros nessa rede social perde 
apenas para os Estados Unidos, com 157 milhões. O Brasil também foi o país que mais cresceu nessa 
plataforma na América Latina e Caribe entre junho de 2011 e 2012. 
20Carta Capital. 
21Em 2011, a média se manteve, com 69 horas. 
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navegação/mês, liderando uma lista22 que mostra, logo em seguida, países cuja 

população tem grande acesso às tecnologias de informação e comunicação, como 

Japão e Estados Unidos. O estudo levou em conta também as categorias mais 

acessadas pelas pessoas na rede; neste item, as redes sociais registraram ampla 

preferência dos brasileiros, tanto em número de acessos como em tempo de 

conexão: 

 

além de redes sociais, como Orkut e Facebook, [a audiência] 

contempla também acesso a plataformas de blogs, como Blogspot e 

WordPress, além de buscadores (como Google, Yahoo e Bing) e 

portais (como UOL, iG, Terra, Globo.com, MSN e Yahoo). A categoria 

Entretenimento, que engloba sites de vídeos (como YouTube e 

vídeos de portais), esportes, games, música, humor e adultos 

[completam a lista]23. 

 

É evidente que essa intensa expansão da internet, particularmente no Brasil, 

apoia-se não somente em fatores tecnológicos, mas também em mudanças 

verificadas no perfil socioeconômico da população. Os anos de maior expansão da 

rede foram também os de maior incremento da renda média dos habitantes do país, 

o que tornou viável o acesso aos produtos da tecnologia internet a contingentes 

populacionais cada vez mais amplos24. De toda forma, é evidente que a 

disseminação das tecnologias da informação e da comunicação modificou as formas 

das relações humanas. É esse contexto de amplas e aceleradas transformações que 

se deve ter em mente ao analisarmos o fenômeno das mobilizações organizadas 

pela rede mundial de computadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22França 62h: 14; Reino Unido 59h: 10; Espanha 54h: 45; Alemanha 54h: 24; Itália 46h: 02; Austrália 42h: 15 e 
Suíça 33h: 44. 
23IDG Now 
24Medidas, como: redução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como forma de reduzir os efeitos da 

crise econômica global, e outras estratégias de ampliação e acesso ao crédito também aparecem entre alguns 
dos fatores. 
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2 Compreendendo os flash mobs 

 

 

2.1 Identificação e análise 

 

Os flash mob são hoje promovidos em vários países e apresentam diferentes 

temas e formatos. Dois exemplos – que, de pioneiros, se tornaram quase 

corriqueiros, com eventos anuais e, muitas vezes, simultâneos, envolvendo várias 

cidades e países – serão aqui analisados mais detidamente: o No Pants Day (Dia 

Sem Calças) e o Pillow Fight Day (Dia da Guerra de Travesseiros). Mas outros 

temas de flash mobs também serão mencionados, como o freeze25, o zombie walk26, 

o dance27, o subway party28, dentre outros (ver fotos nos anexos).  

O primeiro flash mob realizado no Brasil foi promovido na cidade de São 

Paulo, em agosto de 2003, e reuniu cerca de 100 pessoas. A ação, que foi realizada 

no mesmo ano em que surgiu o flash mob nos Estados Unidos, revela o quão 

rapidamente a ideia se espalhou pelo mundo.  A atividade foi planejada e organizada 

por um grupo de artistas:  

 

Eu, Eli, em nome do grupo Arac (Arte Contemporânea) [...] estou 
convidando você para participar (e ajudar a divulgar) do primeiro 
flash mob realizado aqui no Brasil, em São Paulo, na Av. Paulista, na 
próxima quarta [13/08/2003]. Para quem não está sabendo, flash 
mob é uma nova e efêmera modalidade de performance, difundida 
recentemente em vários lugares do mundo, envolvendo pessoas 
convocadas por e-mail.29 

 
 

Com a chamada: “Faça algo inútil!!! Participe na quarta (13) do 1º Flash Mob 

no Brasil”, o organizador explicava: “Para nós, do grupo Arac, trata-se justamente de 

fazer algo artisticamente não justificável, aparentemente inútil, como talvez a própria 
                                                             
25Congelar no tempo. Nesse flash mob, idealizado pelo grupo Improv Everywhere, as pessoas param de se 
movimentar e ficam como se fosse estátuas por algum tempo. Elas combinam o horário para que todos parem de 
uma só vez ou em parte, gerando um efeito dominó. 
26As pessoas se vestem de zumbi e saem pelas ruas, caminhando torto ou como se lhes faltasse um membro, 
emitindo sons como se fossem zumbis. Esse flash mob, que é inspirado nos filmes de terror, surgiu a partir da 
caminhada zumbi (zombie walk), que é realizada anualmente em diferentes países. 
27Um dos mais conhecidos e promovidos, os flash mobs dance, como o nome indica, são ligados à musica e à 
dança. São coreografias e ritmos ensaiados para surpreender as pessoas. Todos os participantes dançam e 
cantam em um só ritmo, como em um espetáculo. As ações são rápidas e pontuais, logo que fazem a 
“apresentação”, dispersam-se sem explicações. Na internet, os participantes votam em uma determinada música 
e planejam a coreografia. Dentro dessa categoria, há outros segmentos como o silent disco- disco silencioso - no 
qual os participantes dançam com seus fones de ouvido em distintos lugares (metrô, shopping, praças etc) e os 
gospels, com rápidas apresentações musicais nas praças. 
28São festas promovidas no metrô. 
29Centro de Mídia Independente. 



32 
 

arte em si”. Nota-se, já nessa ação inaugural, a percepção um tanto ambígua dos 

mobbers com relação à maneira de classificar suas ações. A conclamação se dirige 

às pessoas convocando-as a fazer “algo inútil”; trata-se, portanto, de uma 

mobilização; mas de uma mobilização que não pretende atingir objetivos 

socialmente úteis ou relevantes. Porém, a sequência da conclamação atenua essa 

declaração de inutilidade: “trata-se justamente de fazer algo [...] aparentemente 

inútil”. Daí resulta uma característica essencial dos flash mobs, tal como afirmada 

pelos próprios organizadores: são mobilizações aparentemente inúteis e, portanto, 

inusitadas. Mas, o elemento que faz com que a mobilização seja apenas 

aparentemente – e não completamente – inútil, não se relaciona, como seria de se 

esperar em uma mobilização coletiva, com seu impacto social ou político, mas sim 

com a dimensão “artística” do movimento. A chamada usa o advérbio 

“artisticamente” para qualificar a mobilização e conclui com a afirmação de que ela é 

“aparentemente inútil, como talvez a própria arte em si”. É também sintomático que a 

primeira convocação para um flash mob no Brasil tenha sido planejada por um 

coletivo ligado à arte (o grupo Arte Contemporânea, Arac). Neste momento, mais do 

que o impacto social da multidão, o que se busca é seu impacto visual, seu sentido 

de performance (“Para quem não está sabendo, flash mob é uma nova e efêmera 

modalidade de performance”). Nessa mobilização, os participantes foram instruídos a 

tirar os sapatos e bater nos solados como se tirassem areia: 

 

Após o relógio digital no canteiro central (sentido Masp) marcar 
12:40hs., ao abrir o próximo sinal verde -se no momento em que o 
relógio marcar a hora combinada o sinal já estiver verde, deve-se 
aguardar o próximo- as pessoas participantes devem começar a 
atravessar a rua, porém, num ponto que escolherem, devem tirar o 
calçado de um dos pés, bater algumas vezes no solado ("como se 
tirassem areia do seu interior"), recolocá-lo e seguir em frente.  
 
 

Para o grupo organizador da mobilização, a escolha do tema levava em conta 

a perspectiva de provocar estranhamento a partir de “uma ação discreta, que 

passaria despercebida se praticada apenas por uma ou outra pessoa”, mas que se 

tornava inusitada quando repetida por uma coletividade. Sendo assim, o organizador 

tenta convencer as pessoas a participar e divulgar o evento: 

 

[...] mais uma vez peço para que você ajude a divulgar este ato, 
repassando este e-mail à sua lista de endereços; pois é justamente 
esta forma de mobilização (feita através da internet, entre pessoas 
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que não se conhecem, em apenas dois dias) aliada a inutilidade da 
ação, o que a tornará diferente das performances, happening e 
intervenções tão executadas ao longo das últimas décadas. A 
performance da Av. Paulista será fotografada e filmada pelo grupo 
Arac [Arte Contemporânea], que exibirá as imagens no mesmo dia 
13, a partir das 21:00hs.  
[Grifos nossos] 
 
 

Afirma-se, portanto, a originalidade do movimento (será diferente das 

mobilizações “tão executadas ao longo das últimas décadas”), derivada da forma de 

mobilização (“feita através da internet, entre pessoas que não se conhecem, em 

apenas dois dias”) e também da inutilidade (aparente) da ação.  

Outra marca dos flash mobs – que também os diferencia das formas 

tradicionais de mobilização – é a valorização conferida à pontualidade 

(“Precisamente a partir de 12:40hs./meio-dia e quarenta [...]”). Desde que o 

qualificativo, que se tornou corrente para qualificar essas mobilizações – flash – 

transmita a ideia de fugacidade, a pontualidade é fundamental; a ação proposta pelo 

Arac não deveria durar mais do que trinta segundos. 

 

 

Imagem1 - Registro do primeiro flash mob realizado no Brasil, publicado no Portal Terra30, em 13 de agosto de 
2003. 

 

Em 2003, grupos ou sujeitos interessados em promover esse tipo de 

mobilização ainda não contavam com as redes sociais virtuais como o Orkut e o 

Facebook.31 As informações eram divulgadas por sites ou blogs, sendo o e-mail, 

junto com o telefone celular, a principal ferramenta para agregar interessados. Após 

a primeira intervenção, outros flash mobs começaram a ser organizados na cidade 

de São Paulo. Em um desses eventos, um grupo de pessoas se reuniu na Avenida 

                                                             
30“Brasileiros fazem seu primeiro ’flash mob’". 
31O Orkut, assim como o Facebook, foi criado nos Estados Unidos no ano de 2004.  
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Paulista, especificamente em frente à TV Gazeta, em um horário muito 

movimentado; elas sentaram no chão, apontaram para o prédio da emissora, 

simulando segurar aparelhos de controle remoto, e apertaram botões imaginários 

como se trocassem de canais. A partir da repercussão dessas primeiras 

articulações, dezenas de eventos similares passaram a ser promovidos em todo o 

país, e a internet se tornou não apenas meio de convocação para as mobilizações, 

mas também suporte para o registro das ações. 

 

 

2.1.1Pillow Fight Day ou International Pillow Fight Day 

 

Surgido nos Estados Unidos, em Nova Iorque, o “Dia da Guerra de 

Travesseiros”, que tem como objetivo promover a diversão por meio do resgate de 

uma específica brincadeira de infância, ganhou vários adeptos em diferentes países, 

transformando-se em International Pillow Fight Day. Como a maioria dos flash mobs, 

o Pillow Fight Day, é planejado e divulgado pela internet, em especial pelas redes 

sociais. Informações publicadas na imprensa32 estimam que, em 2008, o evento 

contasse com mobilizações em 25 cidades espalhadas pelo mundo e registrasse a 

presença, apenas em Nova Iorque, de cinco mil participantes.  

No Brasil, as primeiras edições foram realizadas entre 2006 e 2007, e logo 

contribuíram para tornar a guerra de travesseiros como uma das versões mais 

conhecidas de flash mobs. Em uma de suas mobilizações mais recentes, realizada 

em 07 de abril de 2012, na cidade de Belo Horizonte, 300 participantes – jovens, em 

sua grande maioria – se reuniram na Praça da Liberdade.  

 

Imagem 2 – Foto da Guerra de Travesseiros em Belo Horizonte, publicada pelo jornal Estado de Minas, em 7 de 
abril de 2012. 

                                                             
32Extra - versão eletrônica. Guerra de travesseiro agita cidades do Brasil e do mundo. Rio de Janeiro, abril de 
2011.   
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Em uma matéria intitulada: “Guerra de travesseiros desperta curiosidade e 

estranheza dos frequentadores33 da Praça da Liberdade”, o jornal Estado de Minas 

revelou a opinião de quem passou pelo local: “Para mim, a primeira ideia que 

ocorreu foi a malhação de Judas”, disse uma médica que fazia caminhada com o 

marido, também médico, de 62 anos. Outra observadora questionou: “Achei 

interessante organizar brincadeiras em espaços públicos, mas e quanto a limpar 

depois a praça?”. A capacidade de driblar a segurança também foi mencionada pelo 

jornal:  

 

o evento surpreendeu a equipe de inteligência da Polícia Militar, que 
não conseguiu prever a brincadeira. Os dois homens da Guarda 
Municipal que faziam a cobertura normal chamaram reforço ao serem 
surpreendidos com a chegada “em bloco” de 300 pessoas.34 
 
 

Mas, de acordo com o veículo, as forças policiais logo perceberam que se 

tratava de uma “brincadeira”: “É um momento de descontração entre os jovens e 

uma brincadeira sadia, que a maioria de nós já fez entre irmãos. Enquanto não 

depredar o patrimônio, não há motivo para intervir, apesar da sujeira”, afirmou um 

dos guardas. Diante da chegada “em bloco” de 300 pessoas, os homens da Guarda 

Municipal logo solicitaram reforços: afinal, pressupõe-se que toda multidão carrega 

uma potencial capacidade de ameaçar a ordem. Mas o reforço policial se revelou 

desnecessário: a multidão reunida não questionava a ordem – ou o patrimônio – e 

sequer levantava qualquer reivindicação. Logo, concluiu o policial, é apenas uma 

“brincadeira” à qual se associa o adjetivo “sadia”. À primeira vista, é sadia porque 

remete a algo que “a maioria de nós já fez entre irmãos”, ou seja, porque é 

amparada em um costume presente na família (que, deve presumir o policial, é 

sempre um ambiente sadio). Mas, na sequência, é apresentada outra justificativa 

para a qualificação de “sadia” à “brincadeira”: “enquanto não depredar o patrimônio, 

não há motivo para intervir”. Ou seja, não há motivo para intervenção da força 

policial não somente porque se trata de uma “brincadeira”, mas porque essa 

brincadeira não ameaça o patrimônio, configurando-se, portanto, como uma 

“brincadeira sadia”. A rigor, do ponto de vista da autoridade policial, o flash mob é 

uma contradição: uma multidão inofensiva. 

                                                             
33Estado de Minas. 
34Estado de Minas. 
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Na seção de comentários, na página do jornal na internet, as opiniões dos 

leitores da matéria divergiram: “bando de à toas sem ter o que fazer. Duvido que 

algum desses filhinhos de papai está afim de trabalhar”, postou um internauta. Outro 

leitor criticou o jornal pela veiculação da matéria: “vocês não tem nada de mais 

importante para publicar, um bando de desocupados vão pra praça brincar feito 

mongoloide, doidinhos pra aparecer e vocês dão trela, por favor nos poupem”. Já 

outro leitor criticou os que criticaram a ação: 

 

O pessoal criticando os jovens por estarem se divertindo e não 
fazendo algo de "útil"? Por que os mesmos que criticam não são 
aqueles que deveriam levantar da cadeira e realmente fazer algo ao 
contrário de transferir a responsabilidade dos erros do Brasil para os 
jovens que estão se divertindo35. 
 
 

O tema da mobilização “útil” ou “inútil” se faz, de novo, presente. Fica claro 

que a ideia corrente de “utilidade” se relaciona à utilização do potencial das 

multidões em reivindicar e exigir direitos – ou, no mínimo, expor posicionamentos a 

respeito da gestão do Estado (ou sobre a “responsabilidade dos erros do Brasil”). 

Mas aqui, diferentemente da conclamação pioneira do flash mob no Brasil, não se 

contrapõe à mobilização socialmente “útil” uma mobilização artisticamente 

referenciada, mas, simplesmente, uma mobilização que visa à diversão. A lógica da 

mensagem é clara: os que quiserem se mobilizar por causas políticas e sociais que o 

façam, ao invés de criticar os que se mobilizam em função da “diversão”. Em outras 

palavras: “deixem-nos nos divertir”. 

Desde a primeira edição da guerra de travesseiros realizada no país, em 2009 

– no Parque do Ibirapuera, em São Paulo –, os veículos de comunicação têm 

divulgado as mobilizações. Defendendo-se das críticas, um organizador de flash mob 

postou no site do jornal Gazeta do Povo, a seguinte observação: “Flash mobs não 

foram feitos para arrecadar alimentos e ostentar causas”36.  

 

 

 

 

 

                                                             
35Estado de Minas. 
36“Gazeta do Povo - seção de comentários. 
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2.1.2 No Pants Day 

 

O No pants subway ride ou No Pants foi idealizado por um grupo de jovens 

norte-americanos que compunham o grupo denominado Improv Everywhere, 

responsável por organizar ações inusitadas em diferentes lugares. Eles organizaram 

o primeiro No Pants em 2002 – antes, portanto, da ação de Bill Wasik, que foi 

posteriormente reconhecida como ato inaugural das mobilizações instantâneas. O 

movimento aderiu ao formato flash mob e, em 2008, já havia se transformado em um 

evento mundial, realizados simultaneamente em vários países. Esse tipo de 

mobilização tem como proposta quebrar a rotina e chamar atenção por meio do 

inusitado comportamento de seus participantes. Ao ficarem sem calças em espaços 

públicos, eles questionam algumas regras de convenção social, como se dissessem: 

“isso que vocês valorizam não tem tanta importância para nós”.  

 

 

Imagem 3 – Fotos disponibilizadas no Google Imagens; à esquerda, do No Pants Day Nova Iorque e, à direita, do 
No Pants Day São Paulo 2011, esta de autoria de Thiago Marzano. 
 
 

 

Imagem 4 – Fotos do No Pants Day em Nova Iorque - 2009 - (Improv Everywhere) e na Cidade do México – 2012 - 
(Portal R7), respectivamente. 
 

 

Nas imagens, é possível perceber que os participantes se comportam como 

se estivessem inseridos em suas atividades rotineiras: agem naturalmente, como se 

não faltasse parte importante de suas roupas. Após ficarem de cueca ou calcinha, 
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eles conversam entre si, sentam, leem livros, falam ao telefone, como se não 

estivessem fazendo nada de incomum.  

 

 

 

Imagem 5 – No Pants Day (Google Imagens). Na foto à direita, edição de 2010, publicada no site do jornal O 
Estado de São Paulo, a jovem tira a calça após ter entrado no metrô, na capital paulista. 

 

O não convencional e o extraordinário chamam a atenção das pessoas, sem 

provocar reações violentas por parte do público, que assiste a performance sem 

entender direito o seu propósito. Em nenhuma fonte pesquisada até o momento 

(Google, YouTube, sites oficiais, comunidades virtuais, artigos) se verificou relatos 

de agressões sofridas pelos participantes de um flash mob, por parte da população. 

Pelas expressões dos rostos, os observadores demonstram espanto ou riem. Em um 

dos vídeos postados na internet37, há um relato ressaltando que algumas pessoas do 

público aderiram à mobilização e também tiraram suas calças. 

 

 

 Imagem 6 – No PantsDay (Google Imagens); à direita, foto da edição 2012, reproduzida pelo portal R7.   
 

Geralmente há uma voz de comando de um organizador. Os participantes se 

reúnem e aguardam o momento certo de agir, quase sempre em uma estação de 

metrô. O(a) organizador(a) não dirige sozinho(a) as ações; ele/ela apenas serve de 

                                                             
37You Tube - “No Pants toma conta do metrô de São Paulo”. 
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referência para que o movimento dos participantes seja sincronizado. Em uma das 

edições de 2009, realizada em São Paulo, as pessoas levaram faixas escritas: “No 

Pants SP. Viva o conforto! Abaixo as calças!”38. No interior da estação de metrô, os 

participantes ouviram o comando: “Na hora que fecharem as portas a gente tira as 

calças”. Depois de cumprido o trajeto, eles deveriam deixar o local e se dispersarem. 

Os participantes se cadastraram através de um site (www.nopantsday.com), que 

registrou mais de 300 inscritos confirmados para o dia da mobilização. Em alguns 

desses eventos até crianças participam. 

 

 

Imagem 7 – No Pants 2012 e No Pants Subway Ride São Paulo 2011 – divulgações do portal R7 e do portal 
Virgula, respectivamente. 

 
 
Em Nova Iorque e em outras cidades, as pessoas tiraram as calças em pleno 

inverno, provocando ainda mais espanto. No portal de comunicação eletrônico You 

Tube, encontram-se dezenas de vídeos noticiando ações como essas, em diferentes 

países. Diferentemente do Pillow fight, que tem como proposta reviver as 

brincadeiras dos tempos de criança, inspirando-se em eventos ligados ao universo 

infanto-juvenil, o No pants apresenta um estilo bem mais provocador. Ambas as 

mobilizações, e os flash mobs como um todo, visam a suspensão da rotina, o 

estranhamento e a promoção da diversão dos grupos, mas usam estratégias 

distintas para alcançar seus objetivos. A exibição das roupas íntimas traz a 

possibilidade de associação do movimento a uma atmosfera de sensualidade – e 

mesmo de vulgaridade – que afasta o No pants da inspiração familiar/infantil do 

Pillow fight. 

                                                             
38“You Tube –“NoPants Day – São Paulo/2009 – vídeo oficial”. 
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Imagem 8 – No Pants durante o inverno. Na foto à direita, o Improv Everywhere divulga a ação dos seus 
“agentes”. 

 

A mensagem do No pants de São Paulo assinala que a mobilização enfatiza o 

conforto: “Viva o conforto! Abaixo as calças!”. Portanto, as calças – traje essencial do 

estar em público – são apreendidas enquanto “inimigas” do conforto e, por isso, 

transformam-se em objetos da “aversão” dos participantes. Ao enfatizar o conforto, 

expondo seus participantes em roupas íntimas, a mobilização, embora rejeite nas 

suas regras a relação com o erotismo, não consegue evitar essa associação, como 

revelam as imagens. Por outro lado, o conforto é um valor associado ao espaço 

doméstico, privado, ao contrário do mundo público, onde predominam as 

convenções sociais. A oposição entre o conforto no ambiente privado e as 

convenções nos ambientes públicos é facilmente visualizada na imagem do indivíduo 

que, ao chegar em casa, desaperta o nó da gravata, retira os sapatos ou... as calças. 

Nesse sentido, o No pants convida as pessoas a se comportarem, no ambiente 

público, da mesma forma como se exibem em seus territórios privados – privilegiando 

o conforto em detrimento das convenções. Os valores e os pequenos prazeres da 

vida privada invadem o território da vida pública, como se fossem naturais a esse 

ambiente, “sem constrangimentos”. 

 

Imagem 9 – Fotos do No Pants Subway Ride 2011, na capital paulista, publicada pela Folha de São Paulo em 10 
janeiro de 2011. 



41 
 

 

 

Imagem 10 – Fotos do No Pants Day, edição 2013, em Londres, e em Nova Iorque, publicadas nos sites dos 
jornais The Guardian e Daily News, respectivamente. O evento foi organizado pelo grupo Improv Everywhere. 
 
 

 

Imagem 11 – Mais fotos do No Pants Day, edição 2013, em Nova Iorque, publicadas no Daily News.  
 

 

2.1.3As regras 

 

Para fazer parte da ação de um flash mob, o interessado em compor a 

multidão precisa seguir algumas regras. Há regras que são específicas para cada 

tipo de mobilização - no caso do Pillow Fight, por exemplo, a orientação básica é não 

usar objetos pesados ou cortantes dentro do travesseiro que possam provocar 

ferimentos nos outros participantes. Há também regras comuns a todas as 

mobilizações – como não permitir intervenções de caráter político; não fornecer 

explicações sobre as ações aos não participantes; e se dispersar rapidamente, 

evitando que a ação se prolongue em “sub-grupos”. Vejamos dois conjuntos de 

regras para participação em dois flash mobs: um em Vitória, Espírito Santo, que os 

organizadores denominaram como “Manual de Conduta Mobiótica”,39 e outro em 

Curitiba, Paraná. 

 

                                                             
39Grupo “Flash Mob Espírito Santo”. 



42 
 

[Manual de Conduta Mobiótica – Vitória, Espírito Santo] 
1° Chegar ao local pré-determinado com alguns minutos de 
antecedência e ficar passeando em volta como se nada estivesse 
acontecendo. 
2° Seguir fielmente o cronograma do Mob em questão. 
3° Ao término do Mob, sair andando em silêncio, e fingindo que nada 
aconteceu. 
Atenção: 
1° Não usar roupas diferentes para não chamar atenção para si antes 
do Mob começar. 
2° Não aglomerar no local do Mob antes do horário previsto para 
início do evento. 
3° Em hipótese alguma aplaudir o evento ou ficar brincando durante 
o Mob. 
4° Se for levar alguém que não conhece Flash Mob, explicar as 
regras previamente para que ninguém avacalhe o evento. 
5° Não comentar sobre o Mob no local. 
[Grifos nossos] 
 

 
[Regras de um Pillow Fight40 - Curitiba, Paraná] 
1. Espalhe o Pillow Fight para todo mundo. 
2. Para todo mundo mesmo. 
3. Traga a almofada/travesseiro dentro de um saco grande, ou de 

lixo. (Para não ficar evidente).  
4. A batalha começa às 17 em ponto, NÃO antes. Deve chegar um 

pouco antes, e vaguear pelo resto do local. Só às 17:00 vá para o 
ponto designado e tire a almofada do saco. 

5. Se uma pessoa protestar, ou não tiver almofada, não poderá lutar 
com ela. 

6. É proibido lutar com outros objetos que não são almofadas, 
colocar coisas pesadas dentro das almofadas/travesseiros, ou 
usar violência. 

7. São proibidas manifestações políticas ou ideológicas. 
8. A batalha continua até acabar. 
9. Quando acalmar, vê se há alguma almofada que não tenha 

sobrevivido. Faremos um funeral com honras de estado, ou 
apenas jogue-a no lixo. 

10. Se houver imprensa presente, a resposta oficial a qualquer 
pergunta é “Vim agora da Rua Pedro Ivo*, fui lá comprar 
almofadas. Passei aqui na Praça Santos Andrade e de repente 
me jogaram no meio disto.” (*Podem substituir pelo que quiserem, 
desde que venda almofadas/travesseiros. O importante é fingir-se 
de despercebidos e não caírem no jogo dos jornalistas.)  

11. A batalha ocorrerá apenas na parte da Praça XV especificada. 
12. Venha com uma bermuda de uma cor primária (amarelo, 

vermelho, azul, verde). Se tiver uma almofada/travesseiro extra, 
pode trazer; alguém com certeza vai se esquecer.  

13. Almofadas/Travesseiros de penas são aconselhados. 
14. Ajude a limpar no final! 

 

                                                             
40Curitiblogs – “Pillow Fight Curitiba”. 
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Essas orientações mostram algumas características essenciais dos flash 

mobs e já comentadas aqui: a recusa explícita em associar as mobilizações a 

manifestações políticas e ideológicas; a importância conferida à pontualidade; o uso 

das tecnologias contemporâneas de informação e comunicação (“espalhe o pillow 

fight para todo mundo”). 

As regras também mostram a preocupação em assegurar que as 

mobilizações sejam fugazes e instantâneas. Deve-se evitar qualquer movimentação 

que denuncie sua preparação (chegar antes e “ficar passeando em volta como se 

nada estivesse acontecendo”; “não aglomerar no local do mob antes do horário 

previsto para o início do evento”) e também que a multidão se prolongue na forma de 

permanência no local ou de comentários sobre a mobilização (“ao término do mob, 

sair andando em silêncio, e fingindo que nada aconteceu”). No mob de Curitiba há 

uma aparente quebra da última norma: as pessoas devem permanecer no local, ao 

término do evento para ajudar na limpeza (“ajude a limpar no final”). Mas tal 

excepcionalidade segue outra regra do flash mob: “fingir que nada aconteceu”, regra 

que dificilmente seria respeitada se, em um pillow fight, cada participante se 

limitasse a sair em silêncio, deixando para trás os vestígios materiais de uma guerra 

de travesseiros, como ocorre em alguns desses eventos – criando um problema para 

o serviço de limpeza urbana.  

No mundo físico/urbano, a multidão é fugidia e esquiva; ela somente se exibe 

plenamente escancarando sua preparação, a análise do movimento e sua 

repercussão no ambiente virtual - nos blogs e nas redes sociais. Esse caráter fugidio 

do flash mob no mundo físico se manifesta também na recusa em explicitar a não 

participantes os motivos e os objetivos da multidão: diante de estranhos ou da 

imprensa, a regra, para os participantes, é “fingirem-se de despercebidos”, “não cair 

no jogo dos jornalistas”. Às vezes, para dar cores locais a um determinado evento, 

são criadas orientações específicas para iludir a curiosidade de estranhos. Em um 

pillow fight realizado em Salvador, uma regra dizia que “se houver imprensa 

presente, a resposta oficial a qualquer pergunta é: ‘Tava comendo um acarajé, aí vi 

um travesseiro voando, e fui ver o q era... Quando vi, meu rei, parei aqui’”. 

Embora rechacem manifestações políticas ou ideológicas, algumas causas 

sociais são admitidas em alguns mobs. Como já foi destacado, promover a limpeza 

de um local que serviu de território de uma guerra de travesseiros é uma regra desse 

tipo de mobilização; embora tal regra possa estar associada ao princípio geral de 
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não deixar vestígios de uma mobilização, não se pode rejeitar a possibilidade de que 

também apresente um componente de responsabilidade social com a preservação 

dos espaços urbanos. No pillow fight de Salvador, além da preocupação com a 

limpeza, foi adotada uma regra que orientava, em nome da “consciência ecológica”, 

os participantes a usarem travesseiros de penas artificiais (“[regra 12]: 

almofadas/travesseiros de penas ARTIFICIAIS são recomendados. Consciência 

ecológica: por favor, não compre ou use travesseiros de pena de ganso” [caixa alta 

no original]). Ao que parece, para os flashmobeiros, algumas causas sociais mais 

amplas – relacionadas, por exemplo, a procedimentos de cuidado com o ambiente e 

com os espaços públicos – não são consideradas incompatíveis com os objetivos 

declarados de suas mobilizações, entre eles o da diversão e o de gerar curiosidade e 

surpresa.  

O No Pants 2012, realizado na capital paulista no dia 28 de julho, foi 

precedido, como é comum nos flash mobs, por uma espécie de “cartilha” com as 

regras básicas a serem seguidas pelos participantes do evento, disponibilizada na 

página do grupo no Facebook41. 

 

 
- Aja normalmente no metrô, sem fazer barulho, rir ou ficar em grupos 
(se achar difícil ficar sério, concentre-se em algo, como ouvir música, 
ler um livro, jogar videogame, pensar em coelhos mortos, etc). 
- Evite tirar fotos e filmar se estiver sem calças (se precisar mesmo, 
não deixe que os passageiros vejam). 
- NÃO USE FIO DENTAL, cuecas/calcinhas apertadas, de 
elefantinho, girafinha, etc. O objetivo é ser CÔMICO, NÃO VULGAR. 
Sugerimos usarem samba-canção, boxer larga ou cuecas femininas 
com outra cueca/calcinha normal por baixo! 
- Caso perguntem, diga que tirou as calças porque estava calor, 
esqueceu de vestir em casa ou invente uma desculpa. Você não 
conhece os outros sem calças. Não fale sobre nem explique o No 
Pants! 
- Chegando na estação final, VISTA SUAS CALÇAS E SAIA DO 
METRÔ. O evento acabou. 
- Independente da intervenção, siga todas as instruções dos 
funcionários do metrô e demais autoridades. 
- Durante a intervenção, favor filmar e fotografar discretamente, de 
forma que os passageiros não percebam (se possível, usar máquinas 
pequenas e discretas). 
- Não fale sobre nem explique a intervenção a ninguém. Haja como 
um passageiro normal. 
- Realize entrevistas aos mobbers participantes antes ou depois da 
intervenção. 

                                                             
41No pants 2012. 
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Queremos fazer algo em que as pessoas se surpreendam e se 
perguntem "O que está acontecendo?". Ficar sem calças já basta pra 
isso. 
[Caixa alta no original; grifos nossos] 
 
 

As regras trazem, explícita, a intenção da mobilização: “queremos fazer algo 

em que as pessoas se surpreendam e se perguntem ‘O que está acontecendo?’”. É 

uma declaração que foge um pouco do padrão detectado em outras, igualmente 

voltadas para a definição dos objetivos dos mobbers: aqui, o foco da justificativa do 

evento aponta não para os participantes – diversão, conforto etc. – mas sim para os 

não participantes. É claro que esses dois focos podem convergir em um único 

entendimento: ao surpreender os observadores, os flashmobeiros se divertem. 

Porém, a declaração deixa entrever alguma coisa mais: os militantes dessas 

mobilizações não estão ocupados apenas em se divertir, completamente indiferentes 

com o mundo e com as pessoas ao redor. Embora não advoguem causas sociais, os 

movimentos objetivam causar impactos sociais. Mas tais objetivos não se coadunam 

com os grandes programas de ação política ou com discussões sobre gestão 

pública; eles focam nos pequenos eventos e ações que moldam a vida cotidiana.  

O adversário a ser combatido pelos flash mobs não é a injustiça social, mas a 

rotina – repetitiva, convencional – da vida social. Poucas coisas são tão rotineiras, na 

vida das pessoas de uma cidade grande, quanto o ato de entrar em um metrô: as 

mesmas filas, o mesmo trajeto, os mesmos gestos, a mesma multidão – todos os 

dias. O ato de baixar as calças, nesse ambiente, é visto como subversivo porque 

questiona a naturalidade de nossos atos cotidianos, obriga as pessoas a se 

questionarem: “O que está acontecendo?”. Como afirmam as regras do evento, para 

atingir tal objetivo, “ficar sem calças já basta”. Não são necessários discursos que 

justifiquem a ação (“não fale nem explique a intervenção a ninguém”); não são 

necessários gestos ou palavras de questionamento às autoridades (“siga todas as 

instruções dos funcionários do metrô e demais autoridades”); não são necessários 

gestos de aproximação entre os participantes (“você não conhece os outros sem 

calças”) e nem é necessário o prolongamento da existência da multidão (“chegando 

na estação final, vista suas calças e saia do metrô. O evento acabou”). 

Os mobbers se empenham em executar ações que se contraponham ao 

aborrecimento, ao enfado e ao tédio. A lógica dos flash mobs é “romper”, pelo menos 

por alguns instantes, com atitudes rotineiras que exijam – tanto por parte de seus 
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participantes, como por parte dos observadores – vínculos, obrigações e 

previsibilidade.  

 

 

2.1.4 Estratégias de divulgação 

 

Os mobbers utilizam microblogs, redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter, 

dentre outras plataformas, para promover, articular e divulgar os eventos. Eles 

confeccionam cartazes com chamadas para a mobilização e os compartilham na 

internet. Outra prática comum é a realização de enquetes para sondar a preferência 

das pessoas das redes sociais em relação ao tipo de flash mob que elas desejariam 

que fossem promovidos. 

 

 

Imagem 12 – Cartazes de divulgação de guerras de travesseiros em Salvador e nas cidades de Porto e Lisboa 
(Portugal), publicadas no Facebook, respectivamente, pelos grupos “Flash Mob Salvador” e “Porto Flash Mob”, 
em de março de 2012. 
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Imagem 13 – Cartazes de divulgação dos flash mobs pillow fight e freeze/frozen, na cidade de Joinville, Santa 
Catarina, publicados no blog “Flash Mob Joinville”, em 28 de janeiro de 2010. 

 

 

 

 Imagem 14 – Cartazes de divulgação de um flash mob gospel, estilo dance,e de um No pants, promovidos, 
respectivamente, pelos grupos“Flash Mob Gospel” e “Flash Mob Distrito Federal”, publicados no Facebook em 
julho de 2012. 
 

 

 

Imagem 15 – Cartaz de divulgação do International Pillow Fight Day 2013, em Hong-Kong, publicado no blog 
Hong Wrong. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=370451996309349&set=o.198341013566591&type=1
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Imagem 16 – Enquete para a escolha de tema, referente a uma intervenção do grupo “Flash Mob Natal”, do Rio 

Grande do Norte, publicada no Orkut, em 1° de janeiro de 2008.  

 

  

Nas internet é possível encontrar pequenos roteiros indicando orientações 

básicas para organização de um flash mob. A lógica é clara: qualquer pessoa pode 

organizar um mob, basta que sejam seguidos alguns passos: 

 

Em primeiro lugar, a ideia. Você vai precisar mobilizar as pessoas em 
pouco tempo, então você terá que ter uma ideia boa, prática e 
criativa. Depois de ter a ideia pronta, a escolha e análise do lugar é 
muito importante, pois você deverá ver se o local escolhido tem 
disponibilidade e espaço para você realizar seu flash mob. Quando o 
lugar estiver decidido, temos que partir para a análise de público. 
Para seu flash mob dar certo, você precisará de um público, sendo 
assim necessário estudar as pessoas que passam pelo local 
escolhido. É importante saber se o público que por lá passa anda 
atrasado e se ocuparia todo o espaço. Bom, seu flash já está quase 
pronto, mas ainda faltam as pessoas que irão fazer o flash mob. 
Então é preciso escolher muito bem quem irá participar do seu flash, 
ver as responsabilidades e disponibilidades de cada um. Seu grupo 
também precisará de um líder para organizar todo o pessoal. Depois 
é só se dedicar muito aos ensaios. Por fim, todos precisarão de muita 
discrição. É extremamente importante que ninguém de fora do grupo 
saiba sobre o flash mob.42 
 
 

Os detalhes que compõem o formato das mobilizações são considerados 

importantes para o efeito que a intervenção deseja produzir. Na figura abaixo, o 

organizador de um flash mob reverence - ação na qual as pessoas se aproximam de 

um monumento da cidade e fazem gestos de reverência – submete a seu grupo a 

aprovação de uma regra referente à permissão ou proibição de que os participantes 

batam palmas ao final da mobilização.  

 

                                                             
42Movimento Inesperado -“Dicas de como fazer um flash mob”. 



49 
 

 

Imagem 17 – Enquete para definir um procedimento ao final do flash mob “Reverence”, como para outros que 
seriam organizados pelo grupo “Flash Mob Natal”, publicada no Orkut do grupo, no dia 21 de abril de 2009. 
 

 

Como se vê, a maioria das pessoas que responderam à enquete foi contrária 

à permissão de aplausos ao final da intervenção. Essa regra é comum nesses 

movimentos, uma vez que, em geral, afora a atividade específica do flash mob – 

neste caso, prestar reverência a um monumento – os participantes devem agir 

“normalmente” e como se não conhecessem os outros envolvidos. Também é regra 

geral dos eventos a saída, ao término da ação, com discrição – como se nada tivesse 

acontecido – e não festivamente, como poderia ocorrer após uma salva de palmas. 

Mas o episódio mostra que as regras de realização de um flash mob estão sujeitas a 

debate e podem se tornar mais flexíveis, de acordo com o posicionamento das 

pessoas que compõem o grupo envolvido com a organização da mobilização. 

Consultas aos envolvidos durante a preparação também podem ser feitas 

para definir o local de realização e o público a ser atingido pelo movimento. Na 

enquete abaixo, o mesmo grupo da enquete anterior foi convidado a votar entre duas 

opções de locais para o reverence flash mob: um shopping center (Midway Mall – que 

é chamado de “segunda casa”) ou um templo da Igreja Universal do Reino de Deus 

(que é chamada de Universal Mall – Casa da Moeda).  
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Imagem 18 – Antes da enquete anterior, o grupo “Flash Mob Natal” promoveu esta enquete para definir o local 
onde seria realizado o flash mob “Reverence”, publicada no Orkut do grupo, no dia 6 de abril de 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

A opção pela realização do evento no shopping center prevaleceu com  

praticamente a mesma proporção verificada na votação a respeito dos aplausos ao 

fim da mobilização (73% dos votos), assinalando, mais uma vez o predomínio das 

regras tradicionais dos flash mobs. Um shopping center e um templo da Igreja 

Universal podem ter em comum o fato de se constituírem em espaços por onde 

circulam muitas pessoas. Mas, indicar pela realização de um flash mob em frente a 

um edifício religioso poderia transformar uma “brincadeira” em uma ofensa séria. 

Assim, o ato de ironia e humor que a mobilização poderia pretender inserir no 

cotidiano, questionando a sua sisudez, poderia ser apreendido como uma zombaria 

dirigida contra um grupo religioso específico. Aliás, a ironia com relação à Igreja 
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Universal se encontra já na própria proposta da enquete, quando a Instituição é 

chamada de “Casa da Moeda”, uma forma de insinuar que se trata de um templo 

mais preocupado com a “moeda” do que com a “religião”. Fica claro, portanto, que, 

independentemente da ideia/tema que norteia a mobilização, o local escolhido para a 

realização da performance é fundamental para definir se a ação pode ser ou não 

classificada como um flash mob. A discrepância entre as propostas colocadas para 

votação fica clara em duas intervenções de membros do grupo: um participante que 

votou pela realização do evento na Igreja Universal justificou sua opção afirmando 

“como eu gosto de semear a discórdia...”. Mas a discórdia não é, em absoluto, um 

objetivo a ser perseguido pelos mobbers, que se adéquam muito mais à afirmação 

de outro participante, que votou pela ação no shopping com o argumento de que 

“acredito que ninguém aqui tá a fim de arrumar problemas!”. 

A maneira com que a enquete se referiu ao shopping como opção de local 

para o mob (“segunda casa”) também parece conter uma ironia. A expressão indica 

um local onde se passa muito tempo, quase tanto tempo como nos locais de 

moradia. Sugere-se uma apreensão do shopping como local de um consumismo 

desenfreado, freqüentado por pessoas que sentem tanto prazer em passear por suas 

lojas como em descansar em suas casas. Mas questionar o consumismo é 

compatível com as propostas dos flashmobs: é um questionamento que não se 

confunde com ofensa e que não impõe compromissos de qualquer espécie; muito 

diferente de eventuais questionamentos quanto à fé religiosa de determinadas 

pessoas. 

Confirma-se, mais uma vez, que não se deve definir os flash mobs, por sua 

aversão a manifestações políticas e ideológicas, como movimentos alheios à 

realidade social. A diferença entre os flash mobs e as multidões tradicionais reside 

no fato de que os primeiros tomam por foco não o Estado ou a gestão pública, mas a 

realidade social expressa em detalhes mais particulares, mais rotineiros, 

apreendidos de forma mais subjetiva do que objetiva pelos homens e mulheres que 

compõem a sociedade. 

A ação dos flash mobs contra os aspectos repetitivos da vida cotidiana é 

destacada em depoimento de Jonathan Elias43, mobber da cidade de Goiânia, para 

                                                             
43 Por meio de contato (em novembro do ano passado), inicialmente pelo Facebook e depois por e-mail, Jonathan 
informou que já participou de quatro flash mobs e ajudou a organizar dois. Segundo ele, o que mais lhe atrai na 
ideia é o formato que permite aos flash mobs surgirem rapidamente e da mesma maneira se dispersarem, 
surpreendendo as pessoas. Ainda de acordo com o mobber, os efeitos variam de ação para ação, sendo que, 
apesar de não conseguirem agradar a todos, eles sempre conseguem extrair risadas do público. 
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quem a proposta geral dos flash mobs é, além de divertir e tirar os participantes da 

rotina, fazer novos contatos. 

 

Na minha opinião é uma forma de proporcionar sustos, risos, parar 
quem é pego de surpresa, tirando todos da rotina, em outras palavras 
é uma ótima atividade aonde você conhece pessoas novas, saindo 
da rotina e tirando quem está na rotina. 
 
 

Esse pensamento também é compartilhado por um internauta de São Paulo, 

que comenta uma matéria do jornal Extra44 sobre o Pillow Fight Day 2011. Para ele, 

flash mob é uma “diversão com pessoas que você conhece na hora do evento”, e 

complementa: “aí é que está a graça. Além de ser uma forma divertida de reviver a 

infância. Eu mesmo tenho várias amizades hoje, e sempre me divirto nesses eventos 

que ocorrem em SP”.  

Esse tipo de definição, apresentada pelos próprios participantes de flash 

mobs, confirma uma característica desses movimentos que os situam em oposição 

às estratégias tradicionais de mobilização de multidões. No modelo tradicional de 

mobilização social, buscava-se ocupar espaços públicos a partir de bandeiras que 

definiam objetivos comuns, quase sempre de caráter público e reivindicativo. A 

maneira como cada participante vivia sua vida privada pouco importava nos modelos 

tradicionais de mobilização – o que contava era a união de sujeitos em torno de 

objetivos comuns, que somente poderiam ser conquistados coletivamente. Já nos 

flash mobs, os objetivos centrais dos movimentos giram em torno de questões 

relacionadas à vida privada de seus participantes. Em sua rápida definição, Jonathan 

Elias utiliza três vezes a expressão “sair da rotina” ou “tirar da rotina”; ora, essa 

rotina é apreendida como associada à vida privada dos sujeitos, ainda que essa vida 

privada se estenda em lugares públicos – o metrô, o shopping (que não é público, 

mas é aberto ao público), as praças. Os participantes buscam promover em 

ambientes públicos – ou abertos – o prazer e o conforto que normalmente se obtém 

em ambientes privados (o conforto de ficar sem calças, em casa, estende-se para a 

rua, para o metrô). E, da mesma forma, os “benefícios” identificados na prática dos 

flash mobs – longe de indicar ganhos “políticos” ou “sociais” – se situam no âmbito 

particular: conhecer novos amigos que nos ajudem a fugir da rotina e reviver a 

infância de forma divertida. 

                                                             
44Jornal Extra - “Guerra de travesseiro agita cidades do Brasil e do mundo”. 



53 
 

Além das oportunidades de construção de novas amizades e do retorno ao 

universo infantojuvenil, outro benefício, igualmente situado no âmbito particular da 

vida humana - identificado na prática dos flash mobs - é a sua capacidade de “aliviar 

o estresse”. O portal eletrônico MdeMulher, da Editora Abril, publicou uma matéria 

com o título “Guerra de travesseiros, um jeito de liberar o estresse”, na qual aborda 

os flash mobs – que são classificados como uma “brincadeira superorganizada” e 

saudável – como uma prática que contribuiria para o alívio da tensão, como uma 

ação terapêutica. 

 

Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já brincou de 
guerra dos travesseiros com seus amigos e familiares. Sabia que 
está é uma ótima maneira de liberar o estresse? Pensando nisto, 
várias cidades do mundo organizaram o flash mob Pillow Fight. [...] 
Organizado pelas redes sociais, o flash mob não tem conteúdo 
ideológico ou prático, mas pode ser uma divertida brincadeira, além 
de oferecer uma boa oportunidade para se desfazer de um 
travesseiro velho e, principalmente, liberar toda aquela energia 
negativa acumulada.45 
[negritos do autor; grifos nossos] 
 
 

A versão da autoridade policial presente ao pillow fight de Belo Horizonte – que 

caracterizou o movimento como uma “brincadeira sadia”, já que não ameaçava a 

ordem – encontrou, nas páginas da Abril, uma versão medicinal/psicológica. A 

percepção dos flash mobs é, aqui, caricatural: ele é divertido (“uma divertida 

brincadeira”), faz bem à saúde (“libera o estresse”; “libera toda aquela energia 

negativa acumulada”) e, o que é melhor, não tem contraindicação (“não tem 

conteúdo ideológico ou prático”). Faltou pouco para que a matéria associasse o flash 

mob a hobbies como a jardinagem ou jogos. 

Ao final da matéria, o leitor é orientado a procurar mais informações em uma 

página oficial do evento. Nessa mesma perspectiva, uma participante do “Batalha de 

Almofadas, Porto 2011”46, em Portugal, também considerou a ação como uma 

“terapia para aliviar o stress”: 

 

                                                             
45MdeMulher-“Guerra de travesseiros, um jeito de liberar o estresse”. 
46Batalha de Almofadas – Porto 2011. 
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Imagem 19 – Comentários postados no Facebook do grupo Porto Flash Mob, no dia 3 de abril de 2011. 
 

 

Outra inusitada forma de apreensão dos flash mobs teve como protagonista 

uma figura pública, a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, que, durante o 2º Encontro 

Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, em janeiro de 2013, definiu 

esses movimentos como uma forma de o Brasil “divulgar ao mundo sua cultura”. 

Depois de conhecer os flash mobs na Inglaterra, durante as Olimpíadas de Londres, 

em 2012, a ministra se animou com a ideia de integrá-los à agenda cultural a ser 

desenvolvida no país, durante a Copa do Mundo de futebol, a ser realizada em 2014. 

 

Vamos encantar com a nossa cultura, com as coisas bonitas que 
vamos mostrar e com o pouco dinheiro que a gente tem. Então uma 
das coisas que eu vi que Londres fez e que eu fiquei animadíssima 
chama flash mob. É uma coisa interativa que vai para as redes 
sociais bombar.47 
 
 

De acordo com a ministra, o governo poderia financiar as iniciativas, visto que 

o “custo desses eventos é baixo”; “a gente não tem que reformar nada, não gasta 

nada e é um produto cultural”. Ainda segunda ela, os flash mobs poderiam ser 

realizados paralelamente a eventos oficiais que serão promovidos pelo governo, em 

parceria com a Federação Internacional de Futebol (Fifa), entidade organizadora da 

Copa do Mundo. A ministra ainda completou: “qualquer prefeito pode fazer, não 

importa o tamanho da cidade”. 

Os flash mobs, que nunca deram muita atenção às ações do Estado, 

converteram-se em objeto da atenção das políticas públicas para a cultura. Uma 

                                                             
47G1 –“Ministrada Cultura quer flash mobs em cidades-sede durante a Copa”. 
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visível mudança de percepção para um tipo de mobilização que costuma ser 

acusado de inutilidade e de alienação. Resta saber se os grupos que promoverem 

seus flash mobs durante a Copa do Mundo irão carregar faixas ou exibirem 

camisetas com os dizeres “Apoio: Governo Federal”. 

Mas, a ideia de promover flash mobs para divulgar eventos oficiais do Estado 

não se constitui em novidade no Brasil. Para abrir o 7º Festival Internacional de 

Quadrinhos (FiQ), em julho de 2011, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou a 

proposta de um flash mob na internet para estimular a participação do público: 

“Traga seu quadrinho preferido ou aquele que ainda não leu! A data marca o início 

do calendário de atividade do FiQ e, além disso, o evento lança sua logomarca, 

desenhada pelo homenageado Maurício de Sousa”.48 A organização também 

anunciou a realização de nove flash mobs com o tema “Quadrinho no Parque”, em 

diferentes cidades do país, dentre elas cinco capitais, e em uma cidade estrangeira, 

São Francisco, na Califórnia. 

 

Imagem 20 – Cartaz de divulgação do flash mob “Quadrinho no Parque”, postado no Facebook do Festival 
Internacional de Quadrinhos, sétima edição.  

 

Vinculado ao flash mobs, os organizadores também promoveram, como parte 

da programação, um concurso de fotos. 

 

NOVIDADE! O FIQ vai promover um concurso de fotos (tiradas no 
flash mob, claro)! Oito ganhadores vão levar quadrinhos das editoras 
Abacatte Editorial, Cia. das Letras, por meio da Boa Viagem 
Distribuidora, Gal Editora e Editora Peirópolis! Amanhã mais 
informações no site do FIQ. 

 

                                                             
48Flash Mob do FIQ – Quadrinhos no Parque. 
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De acordo com os relatos dos participantes na página da FiQ no Facebook, o 

evento não atraiu muitas pessoas, mas agradou pela ideia: “pouca gente e muito frio, 

mas o povo tava animado”49, disse um dos internautas.  

 

 

Imagem 21 – Informações sobre o flash mob “Quadrinho no Parque”, realizado na capital carioca, em 3 de julho 
de 2011. 

 

Outro internauta, lamentando por não ter conseguido participar, relatou: 

“Acabei de descobrir que em SP vai acabar antes de eu sair do trabalho [...] legal a 

iniciativa, espero que sempre aconteça esses Flash mobs de HQ [histórias em 

quadrinhos], pra eu poder participar”.50 

Não somente as instituições públicas parecem ter percebido as 

potencialidades de empatia que os flash mobs – por sua preocupação com a 

performance, o humor, a leveza e com a diversão – podem exibir; as agências de 

publicidade e propaganda já atentaram a esse potencial e passaram a utilizar os 

flash mobs como estratégia para lançar ou consolidar marcas e produtos. Muitas 

delas convencem suas empresas clientes a patrocinar mobilizações com doação de 

materiais, como calçados para o No Pants Day, por exemplo. Mas essa não é uma 

regra. A grande maioria dos flash mobs continuam a ser promovidos de forma 

independente.  

Quando as agências de publicidade organizam seus próprios flash mobs, elas 

contratam atores e bailarinos e montam a performance em espaços amplos, 

geralmente públicos. A ideia é pegar o público de surpresa, envolvê-lo na ação como 

algo espontâneo e natural. Vejamos o que diz este site especializado em promoção 

de eventos, em Portugal, acerca do apelo publicístico dos flash mobs: 

 

                                                             
49Flash Mob do FIQ – Quadrinhos no Parque. 
50Flash Mob do FIQ – Quadrinhos no Parque. 
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O ruído em torno da sua acção de Flash Mob gera feedback positivo 
nos meios de comunicação e passa a sua mensagem, dando a 
conhecê-la a públicos diversificados. É uma forma de publicidade 
espontânea e natural que pode valorizar o seu produto ou a sua 
marca de uma forma quase instantânea [negrito no original].51 

 
 

 

Em seguida, o texto explica ao cliente, ou a qualquer outro interessado, como 

uma empresa pode promover uma intervenção desse tipo: 

 
 
As acções de Flash Mob são normalmente feitas por figurantes 
contratados para o efeito ou mesmo pelo próprio staff da empresa. 
Consistem em danças com música, concertos ao vivo ou outras 
formas criativas de animação e de interacção com o público 
presente. A acção tem que ser preparada com a antecedência devida 
e tudo tem que estar programado ao mais ínfimo detalhe para que, no 
momento certo, nada falhe. São necessários recursos e material 
audiovisual para a reportagem de vídeo [negrito no original]. 

 
 

Para a agência de eventos, o flash mob é “uma ideia original” que vai 

possibilitar ao evento do contratante “um cunho muito pessoal”; a agência destaca, 

em letras grandes, a seguinte informação: “Uma acção de Flash Mob pode ser uma 

importante ferramenta para lançamentos estratégicos e vai com certeza fazer a 

diferença do seu evento para um evento da concorrência”. Empresas como Club 

Social, C&A e a companhia aérea holandesa KLM usaram desse formato para 

“surpreender seus clientes”. Esta última, para comemorar o aniversário de 70 anos 

da empresa em Portugal, realizou um flash mob, no estilo de um musical, no 

Aeroporto da Portela, em Lisboa. Em seu blog, o gerente de operações em mídias 

digitais, Ian Castro, analisa um flash mob promovido pela Club Social, na Praia do 

Flamengo, em Salvador, em janeiro de 2010: 

 

A Club Social fez o que alguns já haviam tentado (mas sem sucesso): 
um Flash Mob bem sucedido, envolvendo uma marca forte e dando 
uma repercussão considerável – pelo menos na internet [grifos 
nossos].52 
 
 

Contudo, ele observa: “o termo [flash mob] perdeu muito de sua concepção 

original quando o aplicamos à publicidade”. Uma “‘ação inusitada previamente 

combinada ’não implica que os seus participantes sejam pagos, como vemos na 

                                                             
51Eventoclick –“Flash mob no seu evento”. 
52Intermidias – “Club Social faz Flash Mob em Salvador”. 
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grande maioria dos Flash Mobs”. E questiona: “o que é um Flash Mob e o que não 

passa de uma mera ação promocional?”53 

 

 

2.2 Os flash mobs e a publicidade 

 

As agências de publicidade estão sempre à procura de novidades que tragam 

retornos comunicativos positivos à imagem de marcas e produtos dos seus clientes, 

priorizando formatos criativos e originais. Neste sentido, os flash mobs – por 

oferecerem um formato leve, jovial, moderno, que retrata tendências atuais, de um 

mundo cada vez mais interconectado – foram apropriados por essas agências, 

fornecendo inspiração para desenvolvimento de campanhas publicitárias.  

Segundo Nelly de Carvalho (2004), a mensagem publicitária é o braço direito 

da tecnologia contemporânea. É o discurso de renovação, de progresso, de 

abundância, de lazer e de juventude, que repercute as inovações propiciadas pelo 

aparato tecnológico. Ao contrário do que mostram os noticiários sobre a situação 

global ou nacional de crises e caos, o discurso publicitário exibe sempre um mundo 

perfeito e ideal “sem guerras, fome, deterioração ou subdesenvolvimento. Tudo são 

luzes, calor e encanto, numa beleza perfeita e não-perecível” (CARVALHO, 2004, p. 

11).   

Mas essa relação entre mensagem publicitária e flash mob envolve um 

movimento de aproximação recíproca; não apenas o discurso publicitário se apropria 

de estratégias dos flashmobs, mas estes também lançam mão de recursos – visuais 

e linguísticos – que são típicos da comunicação publicitária.  

Observemos algumas características dos enunciados verbais/discursivos 

presentes nas mensagens e nos textos de divulgação dos flash mobs:  a função 

conativa/apelativa, típica da natureza do discurso publicitário/propagandístico, cujo 

objetivo é convencer argumentativamente o receptor a realizar uma determinada 

ação, (neste caso, comprar/adquirir um bem ou serviço), centra-se na utilização de 

verbos no modo imperativo. Esses verbos são comuns nas fases de construção dos 

flash mobs, nos manuais de conduta e na voz de comando dos organizadores, 

seguidos, quase sempre, por um conjunto de argumentos que justificam as “ordens”. 

 

                                                             
53Negritos do autor. 
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NÃO USE FIO DENTAL, cuecas/calcinhas apertadas, de elefantinho, 
girafinha, etc; O objetivo é ser CÔMICO, NÃO VULGAR. Aja 
normalmente no metrô, sem fazer barulho, rir ou ficar em grupos (se 
achar difícil ficar sério, concentre-se em algo, como ouvir música, ler 
um livro, jogar videogame, pensar em coelhos mortos, etc); Caso 
perguntem, diga que tirou as calças porque estava calor, esqueceu 
de vestir em casa ou invente uma desculpa. Você não conhece os 
outros sem calças. Não fale sobre nem explique o No Pants!- 
Chegando na estação final, VISTA SUAS CALÇAS E SAIADO 
METRÔ. Independente da intervenção, siga todas as instruções dos 
funcionários do metrô e demais autoridades. Não fale sobre nem 
explique a intervenção a ninguém. Haja[aja] como um passageiro 
normal. Realize entrevistas aos mobbers participantes antes ou 
depois da intervenção. Queremos fazer algo em que as pessoas se 
surpreendam e se perguntem "O que está acontecendo?". Ficar sem 
calças já basta pra isso. 
[Caixa alta no original; grifos nossos] 
 
 

Os verbos e expressões em destaque orientam os participantes a seguirem 

um conjunto de instruções que são apresentadas como essenciais para a 

viabilização da atividade. Como em uma receita/manual, todos os passos devem ser 

postos em prática para produzirem efeito. 

 

Espalhe o Pillow Fight para todo mundo. Para todo mundo mesmo; 
Traga a almofada/travesseiro dentro de um saco grande, ou de lixo. 
(Para não ficar evidente); Venha com uma bermuda de uma cor 
primária (amarelo, vermelho, azul, verde). Ajude a limpar no final! 
 
 

Como destaca Carvalho, a mensagem que quer convencer o receptor a 

realizar uma ação predeterminada se utiliza, para esse fim, de “uma linguagem 

autoritária, na qual se destaca o uso do modo verbal imperativo”.  

 

Fora do âmbito da publicidade, no cotidiano, a ordem “faça isso” é 
pouco usada, preferindo-se as formas eufemísticas: “Por favor, quer 
me passar o sal?”. Na publicidade, no entanto, o receptor obedece a 
ordens categóricas sem protestar: “Compre na Mesbla”, “Abuse e use 
C&A” (CARVALHO, 2004, p. 13). 
 
 

Ainda que nem todas as mensagens publicitárias produzam o efeito desejado, 

a presença da publicidade comercial por toda a sociedade de consumo “cria um 

ambiente cultural próprio, um novo sistema de valores, co-gerador do ‘espírito do 

tempo’”(CARVALHO, 2004, p. 11). Nesse sentido, em essência, “publicidade é 

discurso, linguagem, e portanto manipula símbolos para fazer a mediação entre 
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objetos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem do mercado que a dos objetos” 

(p. 12). 

Ao se apropriar dos flash mobs, a publicidade manipula sua linguagem para 

atender finalidades de consumo. Essa é uma prática comum nessa área, que busca 

nas dinâmicas das manifestações culturais sua fonte de inspiração. É o que explica 

uma dupla de publicitários de uma agência de Recife, entrevistados por Carvalho 

para seu livro: 

 

[...] quando iniciamos [a carreira], percebemos que o uso dos 
provérbios populares era um material inexplorado. Poucos ainda iam 
beber dessa fonte. Então nos debruçamos sobre a cultura popular 
estratificada, retratada nos provérbios, e tentamos resgatá-la por 
meio da publicidade. Para nós a publicidade é a forma de divulgação 
artística também na arte da linguagem. Atualmente a alusão a 
provérbios já está muito explorada. O interesse só se renova pela 
inclusão de um elemento que dê uma sensação de estranhamento ou 
novidade (CARVALHO, 2004, p. 30. Grifos nossos).  
 
 

Ora, transmitir “uma sensação de estranhamento ou novidade” é justamente 

um dos objetivos dos flash mobs. Tais mobilizações procuram, por meios inusitados 

(sensação de estranhamento), atrair a atenção das pessoas e retirá-las de suas 

rotinas repetitivas (sensação de novidade). Segundo Carvalho, “a publicidade, por 

princípio, pertence à indústria dos sonhos – mais do que o cinema e a televisão – por 

isso, nunca apresentará a sociedade tal como ela é”. Contudo, complementa a 

autora: o discurso publicitário “baseia-se [...] no que vai no íntimo das pessoas” 

(CARVALHO, 2004, p. 24). 

No processo de elaboração da mensagem publicitária, conforme, ainda, Nelly 

de Carvalho, são adotados procedimentos de vanguarda, mas desde que já testados 

e consumidos em outras áreas, (música popular, poesia, teatro), visando provocar 

interesse, informar, convencer e, finalmente, transformar essa convicção no ato de 

comprar. Essa constatação aparece no depoimento de outra fonte de Carvalho, um 

diretor de criação: 

A mensagem publicitária não faz parte da vanguarda, como a arte 
cênica, plástica ou qualquer outra. A publicidade aproveita os 
movimentos de vanguarda, depois de eles já terem quebrado as 
resistências da sociedade. Ela não pode persuadir impondo padrões 
e comportamentos [...]. Não propõe a ruptura, a introdução de novos 
hábitos é feita com base no já definido. (CARVALHO, 2004, p. 28). 
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A publicidade, portanto, está atenta aos movimentos culturais/sociais que se 

mostram capazes de propor novas práticas e novos conceitos, e se mostra hábil em 

se apropriar dos temas e das linguagens desses novos movimentos para transformar 

marcas e produtos em necessidades básicas. De acordo com Carvalho, a 

publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas de suas mensagens, valores, mitos, 

ideais e outras elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua que 

lhe serve de veículo, sejam eles fonéticos, léxico-semânticos ou morfossintáticos. 

Para ela, como a palavra tem o poder de criar e destruir, de prometer e negar, a 

publicidade se vale desse recurso como seu principal instrumento, utilizado para 

construção de uma argumentação icônico-linguística que leva o consumidor a se 

convencer, consciente ou inconscientemente. Essa estrutura, afirma a autora 

(CARVALHO, 2004, p. 13), tem a “forma de diálogo, mas produz uma relação 

assimétrica, na qual o emissor, embora use o imperativo, transmite uma expressão 

alheia a si própria”. A função persuasiva da linguagem publicitária, lembra a autora, 

consiste em tentar mudar a atitude do receptor e, para conseguir tal objetivo, o texto 

foca no público para o qual a mensagem está sendo construída. 

 

 
O vocabulário é escolhido no registro referente a seus usos. 
Tomando por base o vazio interior de cada ser humano, a mensagem 
faz ver que falta algo para completar a pessoa: prestígio, amor, 
sucesso, lazer, vitória. Para completar esse vazio, utiliza palavras 
adequadas, que despertem o desejo de ser feliz, natural de cada ser. 
Por meio das palavras, o receptor “descobre” o que lhe faltava, 
embora logo após a compra sinta a frustração de permanecer 
insatisfeito (CARVALHO, 2004, pag. 19). 

 

Verifica-se, aqui, um aparente paradoxo. A sociedade de consumo – com seus 

apelos a fruição massiva de bens e serviços – é, muitas vezes, um dos alvos da 

mobilização dos mobbers. O consumismo é parte da vida rotineira e repetitiva da 

qual os participantes das mobilizações pretendem escapar e também da qual 

pretendem resgatar os observadores de suas mobilizações – não por acaso, os 

shoppings centers se constituem em territórios frequentemente escolhidos pelos 

mobbers para exibição de suas performances. No entanto, esse consumismo é 

continuamente alimentado pelas campanhas e discursos publicitários que, como 

destacamos, exibe fortes afinidades com as estratégias de construção de discursos 

adotados nas mobilizações flashmob. Mas, também é válido salientar que o uso de 
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tais recursos linguísticos pelos mobbers seja consciente, algo pensado e planejado, 

como acontece na publicidade. Talvez, a própria influência do discurso publicitário 

no cotidiano das sociedades, que é intenso e massivo, faz com que as pessoas 

absorvam sua técnica discursiva para outros fins, sem refletir sobre seus efeitos. 

Além disso, o consumismo como alvo de mobilização mobber não acontece no 

sentido de levantar bandeira contrária a esse comportamento ou de 

alerta/conscientização (ainda que os participantes tenham isso em mente), mas, 

conforme mencionado, como aspecto da vida contemporânea que, ao se transformar 

em rotina, torna-se um alvo a ser “combatido” pelo movimento flash mob.  

Além do uso de expressões verbais plenas de apelos à diversão e à 

despreocupação, e das frases imperativas típicas do discurso publicitário, os 

mobbers primam pelo cuidado visual do evento. As cores das roupas dos 

participantes são cuidadosamente definidas (“usem camisas brancas durante o 

nosso evento”; “usem roupas normais de cores branca, vermelha ou azul”; “venha 

com uma bermuda de uma cor primária”); os lugares para realização das 

manifestações são previamente avaliados; as frases de efeito que comporão as 

respostas aos não participantes (observadores e imprensa) são planejadas. É um 

conjunto de preocupações e regras que se guia pelo objetivo de produzir impacto 

junto aos observadores.  

Outro recurso utilizado pelos mobbers são os cartazes de divulgação, 

postados nas redes sociais, que constam informações sobre o tema do flash mob, 

local de realização, data, horário, e apresentam um esmero visual típico das 

produções publicitárias. 

 

Imagem 22 – Imagem usada pelo grupo Arte Contemporânea (Arac) para ajudar a definir o conceito de flash mob, 
divulgada no portal do Centro de Mídia Independente, em 12 de agosto de 2003. 
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O cartaz54 acima foi elaborado para divulgação do primeiro flash mob 

realizado no Brasil; ele não apresenta informações textuais (relacionadas ao tema, 

data, local), como se tornará comum em produções posteriores. O cartaz é todo 

ocupado pela imagem de um famoso super-herói de história em quadrinhos e 

desenho animado, o Flash. A imagem pretende condensar a ideia do movimento 

flashmob: realizar mobilizações tão ágeis e instantâneas como um raio/relâmpago. 

Esse é o conceito que “vende” o movimento, precedido por outro, a diversão como 

finalidade última.  

A velocidade e a instantaneidade são, portanto, valores constitutivos dos flash 

mobs; mas, é de se notar que esses valores, ao se transformarem em imagem, 

recorrem a um repertório constituído a partir de produtos da indústria cultural e a 

reminiscências da vida infantil e juvenil. Em eventos posteriores, os cartazes 

deixarão de focar o conceito flash e passarão a se concentrar em imagens que 

remetam ao tema específico da intervenção (guerra de travesseiros, guerra de 

bolinhas de papel etc.). 

Atividades inspiradas em lembranças da ludicidade infantil (brincadeiras de 

estátua, brincadeiras de polícia e bandido, ou de “mocinho e bandido”, guerra de 

travesseiros) e em personagens de histórias em quadrinhos, desenhos de animação 

ou cinema fornecem grande número de temas para os flash mobs – ao lado, é claro, 

de outros eventos, inspirados pelo objetivo de pura e simplesmente romper com os 

gestos que conformam o cotidiano, como o flash mob free hugs (os participantes, na 

hora combinada, devem abraçar as pessoas que estiverem próximas), o no pants e o 

reverence. 

                                                             
54Centro de Midia Independente – “1º Flash Mob em Sampa Brasil”. 
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Imagem 23 – Cartaz de divulgação de uma guerra de travesseiros, promovida pelo grupo “Flash Mob BH”, 
divulgado pelo grupo em janeiro de 2013. 

 

O cartaz acima anuncia a realização de um flash mob pillow figth, em Belo 

Horizonte, em abril de 2013. O cartaz exibe a frase: “Guerra, só se for de 

travesseiro”, que se propõe a exteriorizar a seguinte mensagem do flash mob: não 

promovemos guerras, a não ser que sejam de travesseiros. Não é uma mensagem 

de militância contra a guerra, mas de reafirmação da proposta dos flash mobs, que é 

a valorização da diversão e da brincadeira. A mensagem convida o observador a 

uma mobilização lúdica; reunir-se para brincar. Ou seja, um convite para esquecer 

não apenas as guerras reais, como também as convenções que regem os ambientes 

públicos. Venha para um ambiente público e brinque como uma criança – diz a 

mensagem. O cartaz utiliza a imagem de dois soldadinhos de chumbo lutando com 

travesseiros. Esses mobbers se mostram atentos e exigentes aos detalhes; a 

imagem realiza, visualmente, a mensagem textual: dois soldados lutando, mas com 

travesseiros (“guerra, só se for de travesseiros”) e, mais, dois soldados de brinquedo 

(“guerra, só se for de brincadeira”). Outro detalhe é que a imagem de fundo, com o 

assoalho de madeira e o papel de parede imitando o céu, aponta para outra 

referência: os soldadinhos de brinquedo que foram personagens do filme Toy Story, 

dos estúdios Pixar, produzido em 1995. A ludicidade infantil e o repertório dos 

desenhos de animação fornecem, neste caso, o tema para a mobilização. 
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Outra brincadeira infantil – a brincadeira de “estátua”, permanecer imóvel por 

alguns segundos em determinada posição – também se tornou tema de flash mobs, 

sendo intitulado de flash mob frozen: 

 

 

Imagem 24 – Ações de Flash mob frozen – à direita -foto do Google Imagens; algumas intervenções semelhantes 
já haviam sido organizadas pelo grupo Improv Everywhere, como por exemplo, a de Nova Iorque em 2007 (foto à 
esquerda), publicada no site do grupo em janeiro de 2008. 

 

Em setembro de 2012, em Brasília, foi organizado um flash mob que 

apresentou como tema as guerras de bolinhas de papel: 

 

 

Imagem 25 – Cartaz de divulgação do flash mob “Guerra de Bolinha de Papel”, promovida pelo grupo “Flash Mob 
DF” (Distrito Federal), divulgado em seu blog, no dia 19 de setembro de 2012. 

 

Nas regras para esse evento, estão presentes tópicos tradicionais do 

movimento: indicação das roupas a serem utilizadas, preocupação com o horário e a 
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pontualidade e, a exemplo do pillow figth, o cuidado em limpar o local após o término 

da mobilização: 

 

Levem jornais, papéis, cadernos antigos, revistas antigas, cartolinas 
usadas e outros tipos de materiais feitos de PAPEL. Vocês estão 
LIBERADOS a usarem a imaginação. Já que o papel é reciclável, 
vocês terão a liberdade de usar a imaginação para criar armas, 
espadas, escudos e tudo o que pode fazer com que a sua batalha 
seja mais eficiente. No horário do Flash Mob, nós iremos guiá-los 
para o campo de batalha. Quando os organizadores, derem o sinal, a 
guerra irá começar. (ESPEREM PELO SINAL !!)Após o Flash Mob, 
pedimos para que levem sacos grandes, para que após a guerra, 
vocês nos ajudem a recolher o material usado na guerra para que 
possamos encaminhá-los à reciclagem. Usem camisas brancas 
durante o nosso evento. Levem livros para trocar e doar com outros 
mobeiros55.  

 

Na seção de normas, divulgada no Facebook, onde foram incluídas perguntas 

e respostas -que receberam cerca de 8.800 “curtidas” - foram disponibilizadas, além 

de orientações para o evento específico, algumas considerações sobre o objetivo da 

mobilização: 

 

Posso utilizar outros materiais para confecção de armaduras e outro 
utensílios? 
R: Sim. Mas não poderá utilizar na guerra para que não haja 
ferimentos. 
Mas por que fazer uma Guerra de Bolinhas de Papel?  
R: Simples, pelo motivo de juntarmos o útil com o agradável. Há 
tempos os participantes e os próprios organizadores vem pensando 
em um flash mob que seja sustentável. Logo, pensamos em algo 
relacionado a papel, pois é um material maleável e de fácil acesso. 
Mas você ainda não me explicou o por que da Guerra! 
R: O nosso objetivo é conciliar o útil e o agradável, afinal, a 
reciclagem também é uma diversão. Faz bem ao bem estar e a 
saúde das pessoas e do planeta.  
Se eu me machucar, me cortar com papel ou fazer outra atrocidade, 
o que devo fazer? 
R: Procure um dos organizadores para que possam lhe aplicar os 
primeiros socorros. 
Levem água para beber porque Brasília anda muito seca 
ultimamente.  
[grifos nossos] 

 

A justificativa para o flash mob em questão não é apenas a brincadeira, mas a 

“defesa” de causas sociais amplas – amplas no sentido de que não exigem 

posicionamento ideológico nem ativismo político-partidário e nem reivindicação direta 

                                                             
55Grupo “Flash Mob DF”. 
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ao Estado; visa-se apenas a diversão, associada à “consciência ecológica” (conciliar 

o “útil e o agradável”). O objetivo dos organizadores é promover a brincadeira de 

maneira responsável, revelando cuidado quanto ao uso do espaço público, além de 

incentivar a leitura entre os participantes, por meio da troca de livros. A proposta 

retorna novamente à discussão em torno dos flash mobs sobre o “útil” e o “inútil”.  

Esse mesmo grupo de Brasília organizou outra intervenção, um sleep flash 

mob, cujo cartaz de divulgação mostrava a imagem de uma criança adormecida. A 

multidão mobilizada deveria dormir – ou melhor, fingir que dormia – ao ouvir o som de 

violinos tocados por músicos do próprio grupo e, após o término da música, simular 

um despertar, com bocejos e alongamentos, “espreguiçando e bocejando como se 

estivessem acabado de acordar de um sono matinal”. As regras para o evento 

traziam uma recomendação especial: não usar pijamas: 

 

 

 

Imagem 26 – Cartaz de divulgação do Sleep Flash Mob, promovido pelo grupo “Flash Mob DF”, divulgado no 
Facebook, no dia 26 de janeiro de 2013. 

 

 

1-Usem roupas NORMAIS de cores BRANCA, VERMELHA ou AZUL, 
para serem identificados. Estejam no Taguatinga Shopping, terceiro 
piso às 15hrs, acomodados pelas mesas ou em pé, sem 
aglomerações. Podem espalhar-se pelo andar todo.  
2- Às 15:10, as 5 violinistas começarão a andar.  
3- Conforme eles forem passando por vocês, comecem a dormir. 
Encostem nas coisas, debrucem nas mesas, façam como preferir, 
mas NÃO deitem no chão.  
4- Acordem cerca de um minuto depois que pararem de escutar o 
som dos violinos. NÃO usem acessórios de dormir como, pantufas, 
travesseiros, tocas, cobertores ou ursinhos... 



68 
 

5- Continuem com oque estavam fazendo, não aplaudam ou se 
manifestem. Saiam como se nada houvesse acontecido. Não haverá 
concentração após o mob.56 

 

As regras, mais uma vez, expressam as orientações mais gerais e comuns 

dos flash mobs (preocupação com os trajes, escolha de local de grande movimento, 

pontualidade, rapidez na dispersão da mobilização, entre outros) com outras, 

específicas ao tema da mobilização – nada de ursinhos, toucas ou pantufas; afinal os 

flash mobs visam a diversão, mas são também uma mobilização organizada e 

focada em atingir objetivos determinados. 

Os conceitos difundidos no mundo dos mobbers (conforto, diversão, estar 

junto para fazer algo inusitado, quebrar a rotina) são valores que também são 

disseminados pela mensagem publicitária. Esta, por sua vez, apresenta grande 

frequência de substantivos positivos. De acordo com Carvalho, as palavras com 

carga semântica negativa são pouco utilizadas, exceto quando se quer estabelecer o 

conhecido contraste do “antes e depois”. Termos que refletem injustiça, 

discriminação, preconceito ou tabus, como: doenças, sujeira, pobreza, velhice, 

cansaço, vícios, têm presença praticamente nula nos discursos publicitários: “como a 

Ilha da Fantasia, a mensagem publicitária é o reino da felicidade e da perfeição” 

(CARVALHO, 2004, p. 20). O vocabulário, aponta a autora, 

 

não desempenha um papel passivo, não é apenas o reflexo ou 
reprodução de novas concepções históricas, sociais, científicas. Ele 
pode também defini-las, ao mesmo tempo que sofre sua influência. 
As palavras, em resumo, não exprimem as coisas, mas a consciência 
que temos delas (CARVALHO, 2004, p. 22). 

 

Carvalho também lembra que os recursos linguísticos possuem o poder de 

influenciar e orientar as percepções e pensamentos, ou seja, o modo de estar no 

mundo e de vivê-lo. O manejo direcionado desses recursos, acredita a autora, pode 

permitir ou vetar determinados conhecimentos e experiências. Ainda conforme sua 

análise (2004, p. 14), o texto da publicidade apresenta os seguintes efeitos: impacto 

fisiológico (escolha do meio, lugar, visibilidade, legibilidade, audibilidade); impacto 

psicológico (efeito surpresa, despertar do interesse, riso e agrado); manutenção da 

atração (reação mnemônica e criação de ambiente otimista); convencimento 

(desenvolvimento da argumentação e da credibilidade) e, por fim, a determinação de 

                                                             
56Informações divulgadas pelo grupo “Flash Mob DF”. 
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compra (finalidade última do discurso, que busca manter a clientela por meio da 

convicção, persuasão ou da simpatia, sedução).  

Aproximando-se desse roteiro, consciente ou inconscientemente, os mobbers 

selecionam cuidadosamente os lugares (de preferência de grande circulação de 

pessoas) com a finalidade de garantir visibilidade, o que poderíamos denominar de 

impacto fisiológico. Eles organizam os eventos sem menosprezar pequenos detalhes 

para despertar a atenção e provocar as reações desejadas; o objetivo é surpreender 

com ações incomuns (impacto psicológico). Os mobbers utilizam elementos culturais 

(temas) que fazem parte da memória dos participantes e que também são 

conhecidos do público a fim de estabelecer vínculos identitários (manutenção da 

atração). Eles trabalham com a leveza que permeia o universo infanto-juvenil 

(entretenimento), excluindo assuntos complexos e tensos.  

O mundo de felicidade que o discurso publicitário elabora para incentivar o 

consumo reaparece, apropriado pelas comunidades virtuais dos participantes dos 

flash mobs, sob a forma de apelos para mobilizações que visam ressignificar as 

convenções sociais e ocupar os ambientes públicos, para neles inserir um 

ingrediente de conforto e de diversão. 
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3 A construção de sentidos 

 

 

3.1 Os flash mobs e os gêneros do discurso 

 

Os flash mobs são uma prática social contemporânea, cuja origem está ligada 

às smart mobs (multidões inteligentes), nas quais os participantes utilizam as 

tecnologias de comunicação e informação como o telefone celular e a internet para 

rapidamente articular e promover grandes manifestações de protesto em diferentes 

partes do mundo. As smart mobs surgiram no final da década de 1990, mas se 

popularizaram na primeira década do nosso século, tornando-se atualmente 

fenômenos em todo o mundo. É sabido que a mobilização coletiva no formato 

demultidões e suas formas de organização fazem parte da história da humanidade, 

mas os flash e as smart mobs surgem com novas configurações. Contudo, os flash 

mobs se mobilizam com argumentos, objetivos, formatos e propostas distintas das 

smarts mobs e das multidões tradicionais. 

Os flash mobs não se apropriam apenas das novas tecnologias de 

comunicação, mas também de gêneros discursivos de distintas esferas culturais. 

Segundo o Bakhtin (2010, p. 261), gêneros do discurso são “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”. Os enunciados, por sua vez, são expressões da língua e do 

pensamento. Eles podem ser empregados nas formas oral ou escrita ou, ainda, na 

forma mista (uso de enunciados orais e escritos ao mesmo tempo), os quais 

podemos encontrar nas ações dos flash mob. Bakhtin (2010, p. 263) classifica os 

gêneros discursivos em primários (simples) e secundários (complexos). Os gêneros 

secundários “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado”, isto é, nos contextos artístico, 

científico, sociopolítico, publicístico, dentre outros. Os gêneros primários, por sua 

vez, “integram os complexos”. 

Segundo o autor (2010), os gêneros secundários, por pertencerem a uma 

esfera cultural mais elaborada e complexa, para se formarem, absorvem e 

reelaboram os gêneros primários, transformando-os. Ao sofrerem a mudança, os 

gêneros primários adquirem uma nova característica: “perdem sua relação com o 

contexto imediato e sua vinculação com os enunciados concretos dos outros”, 

estabelecendo uma relação interdependente entre os gêneros, pois os secundários 
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se utilizam dos primários (FIORIN, 2008, p. 70). Contudo, ainda conforme Fiorin, há 

casos em que os gêneros primários são influenciados pelos secundários, como em 

um bate-papo entre amigos sobre um fato cotidiano que “pode adquirir a forma de 

uma dissertação filosófica”, ou de outros gêneros. Podemos acrescentar ainda o 

jornalístico (nota, notícia), o artístico-literário (paródia, piada, poema), dentre outros. 

O pesquisador deve se atentar para a diferença entre eles: 

 

A diferença entre os gêneros primário e secundário (ideológicos) é 
extremamente grande e essencial, e é por isso mesmo que a 
natureza do enunciado deve ser descoberta e definida por meio da 
análise de ambas as modalidades; apenas sob essa condição a 
definição pode vir a ser adequada à natureza complexa e profunda 
do enunciado (e abranger as suas facetas mais importantes) 
(BAKHTIN, 2010, p. 264). 
 
 

Com isso, o teórico (2010, p. 264) quer nos alertar para o que ele denomina 

de “complexo problema da relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia”. 

Sua teoria defende que todo trabalho de pesquisa de “um material lingüístico 

concreto” trabalha “inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais) 

relacionados a diferentes campos da atividade humana e da comunicação”, dos 

quais os estudiosos “haurem os fatos lingüísticos de que necessitam”. Sendo assim, 

é necessário ter “uma noção precisa da natureza do enunciado em geral e das 

particularidades dos diversos tipos de enunciados (primários e secundários), isto é, 

dos diversos gêneros do discurso” do campo de investigação linguística no qual o 

pesquisador está debruçado para que não ocorra o que o autor classifica de 

formalismo e abstração exagerada, que “deformam a historicidade da investigação, 

debilitam as relações da língua com a vida” (BAKHTIN, 2010, p. 264-265).  

 

 

3.1.1 A relativa estabilidade dos gêneros discursivos 

 

Ainda de acordo com Bakhtin (2010), os gêneros sofrem alterações 

decorrentes de mudanças sociais, históricas, culturais, políticas, dentre outras, por 

isso, são relativamente estáveis. Eles passam por transformações e dão origens a 

outros gêneros, sendo “correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem” (BAKHTIN, 2010, p. 268). Fiorin (2008, p. 64), explica que é 

preciso prestar atenção na palavra “relativamente” porque ela “implica que é preciso 
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considerar a historicidade dos gêneros, isto é, sua mudança, o que quer dizer que 

não há nenhuma normatividade nesse conceito”; indicando, assim, “uma imprecisão 

das características e das fronteiras dos gêneros”. Por serem infinitamente ricos e 

variados, e se encontrarem em contínua mudança, não há como estabelecer uma 

taxonomia definitiva, fixa, que abarque todos os seus aspectos. Antes, o que importa 

é saber sobre os processos que os constituem e dão forma (Fiorin, 2008). De acordo 

com Bakhtin, a mudança não ocorre apenas no gênero discursivo, mas também no 

seu repertório, ou seja, no que se refere ao conteúdo temático e também ao estilo. 

Assim, “à medida que as esferas de atividades se desenvolvem e ficam mais 

complexas, gêneros desaparecem ou aparecem, gêneros diferenciam-se, gêneros 

ganham um novo sentido” (FIORIN, 2008, p. 65). 

Segundo Bakhtin (2010, p. 262), os gêneros discursivos são extremamente 

heterogêneos e não podem ser estudados somente por um único plano de 

investigação: exclusivamente sob a ótica da diversidade funcional, por exemplo, 

“torna os traços gerais dos gêneros discursivos demasiadamente abstratos e vazios”. 

Para ele, essa característica dos gêneros não pode ser minimizada, nem a 

dificuldade que a extrema diversidade gera para “definir a natureza geral do 

enunciado” (2010, p. 263). O autor critica a forma restritiva como foram investigados 

desde a Antiguidade aos dias atuais:  

 

eles foram estudados num corte da sua especificidade artístico-
literária, nas distinções entre eles (no âmbito da literatura) e não 
como determinados tipos de enunciados, que são diferentes de 
outros tipos mas têm com estes uma natureza verbal (lingüística) 
comum. (BAKHTIN, 2010, p. 262-263). 
 
 

O destaque de Bakhtin no termo “verbal” é para despertar a atenção de que 

os enunciados dos variados campos de atividades estão ligados pela linguagem, 

especificamente por sua natureza universalmente linguística. Por um longo período, 

como aponta o autor, os gêneros não foram amplamente explorados em suas 

possibilidades e potencialidades. Pois, quase “não se levava em conta a questão 

lingüística geral dos enunciados e seus tipos” (BAKHTIN, 2010, p. 263). 

Essa visão abrangente de Bakhtin sobre a questão dos gêneros discursivos é 

de grande importância porque abre possibilidades de estudos que até então não 

eram trazidos para o campo da linguagem de forma universal. As esferas, apesar de 

serem extremamente heterogêneas, estão vinculadas por uma mesma natureza, 
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como nos revela o autor. Analisar as mobilizações organizadas pela internet, 

especificamente os flash mobs, pelo ângulo dos gêneros do discurso é uma 

experiência extremamente rica e oportuna porque traz ao nosso conhecimento 

diversos aspectos desse objeto que nos permite compreender melhor, e mais 

adequadamente, a sua natureza e suas particularidades. Os flash mobs se encaixam 

confortavelmente nessa perspectiva bakhtiniana, pois utilizam a língua para elaborar 

“seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos de 

gêneros do discurso”(BAKHTIN, 2010, p. 262).  

Depois de apresentar a problemática dos gêneros discursivos, sobretudo em 

relação à sua natureza heterogênea e relativamente estável, defini-los, classificá-los 

(primários e secundários) e diferenciá-los, Bakhtin discute três aspectos importantes 

inerentes aos gêneros: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. 

Porque, como vimos, “estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação”(BAKHTIN, 2010, p. 262). Seguindo o roteiro da sua teoria acerca dos 

gêneros discursivos, vamos ao campo do conteúdo temático, no que se aplica ao 

nosso território de investigação, os flash mobs.  

 

 

3.1.2 O repertório temático dos flash mobs 

 

Flash mobs são práticas sociais constituídas predominantemente pela 

internet, que na forma de organizar sua mensagem, baseia-se nos três aspectos 

inerentes e indissociáveis aos gêneros do discurso: conteúdo temático, construção 

composicional e estilo. Segundo Bakhtin (2010), o conteúdo temático de um 

determinado gênero discursivo não engloba um assunto específico, mas uma 

diversidade de temas, conforme o campo da atividade em que ele está inserido. É 

“um domínio de sentido de que se ocupa o gênero” (FIORIN, 2008, p. 62). 

Os temas relacionados aos flash mobs são bastante heterogêneos, em função 

do próprio contexto sociocultural e da composição dos participantes. Qualquer 

assunto de uma dada esfera pode transformar em uma modalidade de flash mob, 

desde que não esteja atrelado a uma causa social. Além das guerras de travesseiros 

e do no pants, os organizadores têm demonstrado criatividade nas propostas e 

elaborações.  
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Todos os temas dos flash mobs estão sempre vinculados a outros grandes 

temas gerais, como: diversão, conforto, curiosidade, estranhamento, o inusitado, o 

não-convencional, dentre outros - que seguem essa perspectiva -, sendo a diversão 

o fio condutor de todos os temas. Esse repertório (grandes temas gerais) forma uma 

categoria temática única, que padroniza os flash mobs no sentido de nunca vinculá-

los à temas políticos, sociais, econômicos e culturais ligados aos objetivos de 

denúncia, reivindicação ou protesto, como ocorre com as smart mobs e as 

mobilizações tradicionais. Dentro dessa categoria, que podemos denominar de 

categoria universal dos flash mobs, temos os diferentes recortes temáticos 

(subtemas), que vão desde a guerra de travesseiros, a tirar as calças, ficar parados 

como postes ou dançar como se fizesse parte de um espetáculo. Trata-se de uma 

categoria universal porque estabelece princípios, padroniza os formatos, cria as 

regras, ao mesmo tempo em que também estimula a concepção de novos subtemas. 

É um processo que é impulsionado pela própria diversidade da cibercultura e pela 

complexidade do convívio social.  

 

 

Imagem 1 – Ilustração criada pela autora para descrever a concepção de um flash mob 

 

Para uma mobilização ser reconhecida como flash mob, é necessário que ela 

apresente as características “universais” inerentes a essas mobilizações e se 

enquadre nessa categoria temática geral, que os identificam e os movem. Como já 
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observado, há um princípio norteador que deve estar presente em todos os eventos: 

não estar vinculado a causas sociais ou políticas, e os mobbers deixam isso explícito 

nos seus “manuais de conduta”.  

A escolha dos subtemas está vinculada às finalidades e objetivos dos 

criadores/organizadores, que varia de cultura para cultura, e ao público que deseja 

atingir. As regras norteadoras surgem, de certa forma, como garantia de que não 

haja desvio de propósito, e para a preservação da ideia. Se não houver um 

parâmetro, corre-se o risco de que todas as mobilizações organizadas pela internet, 

que tenham características semelhantes, sejam consideradas flash mobs. Assim, 

novos temas surgem, mas as regras são as mesmas: não defender causas; não dar 

explicações sobre os eventos; evitar chamar a atenção das pessoas para garantir a 

surpresa; agir naturalmente; fingir que não se conhecem; se alguém fizer perguntas, 

dar explicações sem sentido etc. Essas e outras características constituem a 

identidade dos flash mobs. Além de serem multitemáticos, apontam para um dado 

momento espaço-temporal da história, dos sujeitos e das suas memórias 

(abordaremos esse aspecto com o conceito de cronotopo).  

Como os sujeitos são seres sociais e históricos(BAKHTIN, 2010) e, assim 

como os gêneros, influenciam e são influenciados, é natural que suas criações (os 

flash mobs) revelem um pouco a sua identidade e recordações. A escolha dos temas 

dos gêneros que vão compor as mensagens e, a forma como as ações são 

expressas, revelam a intenção discursiva dos falantes (organizadores). É um 

momento de reelaboração de suas percepções, vivências e sentimentos. Uma forma 

peculiar que encontraram (usando criativamente gêneros discursivos) para 

(re)posicionar o olhar sobre o mundo e do que recebem dele.  Os flashmobeiros 

reconstroem nos flash mobs um universo que fizeram ou gostariam de fazer parte e, 

projetam neles, a possibilidade de realização e satisfação. Como práticas que criam 

um lugar na ordem dos acontecimentos cotidianos, também ajudam seus criadores a 

organizarem seus discursos (seus mundos) e a materializá-los (nas ruas e no 

ciberespaço). Segundo Bakhtin (2010, p. 283), os gêneros discursivos “organizam o 

nosso discurso quase da mesma forma que o organizam as formas gramaticais 

(sintáticas)”. As mensagens, fundamentadas pela escolha temática e pelo conjunto 

de “regras” estabelecidas, formatam a intenção e os objetivos do universo 

flashmobeiro. Entra nessa questão outro elemento fundamental que compõe os 
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gêneros, a construção composicional, que é a forma como o gênero se organiza, 

elabora seus enunciados e se insere na ordem discursiva.   

 

 

3.1.3 A forma como os flash mobs compõem seus enunciados 

 

A construção de enunciados é uma habilidade linguística natural, que usamos 

consciente ou inconscientemente. É algo que nos é dado “quase da mesma forma 

que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o 

estudo teórico da gramática” (BAKTHIN, 2010, p. 282). A maneira como os flash 

mobs são estruturados e organizados revelam muitos sobre eles e sobre sua 

natureza. A arquitetura que sustenta e move esse tipo de mobilização é baseada em 

pelo menos três princípios: rapidez, movimento e interatividade. Esses princípios 

estão vinculados às novas tecnologias de comunicação e informação e aos 

contextos sociointeracionais que as envolvem e que dão condições para que os flash 

mobs aconteçam.  

A composição dos enunciados dos flash mobs engloba as linguagens verbal 

(fala e escrita), não-verbal (símbolos, imagens, sons, dança, etc) e mista (a presença 

do verbal e não-verbal simultaneamente) e, por ser multissensorial, essa prática 

envolve com mais facilidade. Os dois flash mobs que estamos estudando, pillow fight 

e no pants, (como também nos flash mobs de maneira geral), apresentam em suas 

configurações a forma mista da linguagem, que podemos observar em praticamente 

todas as suas cinco fases de construção as quais descrevemos para melhor 

compreensão desse fenômeno. São elas:  

a) fase inicial, na qual surge a ideia e a busca pelo tema, ou seja, a fase 

temática. Nessa etapa, a linguagem preponderante é a escrita, pois os participantes 

tentam convencer, com argumentos e justificativas, outras pessoas a aderirem à 

mobilização, como vimos no exemplo do primeiro flash mob organizado no Brasil. É 

comum o uso do gráfico para facilitar o planejamento e de enquetes para sondar a 

opinião dos interessados a respeito dos possíveis temas. Com esses recursos, é 

possível saber outras preferências dos participantes, como: melhor dia, local e 

horário. A exibição de vídeos e fotografias de diferentes flash mobs também é mais 

um recurso utilizado para estimular a participação e ajudar na organização, pois 

servem de modelo e inspiração.  
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b) fase de divulgação. Geralmente, essa etapa é o momento no qual se criam 

páginas oficiais57; enviam-se convites pelas próprias redes sociais ou via celular pelo 

Short Message Service (SMS); divulgam-se as regras e os meios para se fazer 

contato com os organizadores, que normalmente ocorre por e-mail; criam-se espaço 

para tirar dúvidas mais frequentes, dentre outros procedimentos. Essa fase ajuda a 

consolidar o flash mob, revelando sua estrutura organizativa, pois um evento bem 

planejado transmite segurança aos participantes, atraindo mais pessoas. Nessa fase 

de articulação, também são definidos, a depender do tema do flash mob, os locais de 

realização de ensaios. Essa etapa explora bastante a escrita, inserindo recursos de 

vídeo e imagens. Lembremos que se trata de ações interativas e essas primeiras 

etapas podem ser promovidas simultaneamente. 

c) fase intermediária - antecede a fase da explosão. É a fase da chegada e 

sondagem do local onde acontecerá a intervenção, na qual pontualidade e atenção 

aos comandos fazem diferença. Não despertar a curiosidade do público antes da 

hora, é fundamental. É a fase da dissimulação, pois os participantes fingem não se 

conhecerem e agem como transeuntes normais. Todos procuram agir com cuidado 

para garantir o desfecho planejado. Para se comunicar, gestos e sinais são mais 

frequentes nessa etapa, pois tais recursos chamam menos atenção nesse contexto. 

d) fase da explosão. É o momento da mobilização, do flash mob em si - a fase 

da ação na rua. É nessa hora que o flash mob se apresenta enquanto mobilização 

relâmpago ou instantânea. Ainda que o tempo seja diferente para cada tema (alguns 

flash mobs duram mais tempo que outros), a mobilização não perde esse caráter 

flash porque em essência ele o é. Embora a elaboração de um flash mob demande 

certo tempo (depende do perfil de cada evento), toda a sua composição foi 

organizada e planejada para provocar o efeito flash sobre quem observa e quem 

participa, pois o ato na rua é célere (“instantâneo”).   

Os flash mobs produzem uma ação que, em essência, não é demasiado 

rápida para prejudicar a visualização pelas pessoas, nem demorada demais para 

causar tédio, sensação que os participantes combatem. Nesse sentido, a questão do 

tempo do flash mob está mais voltada à percepção, como o público (observadores) o 

vê, recebe e o reconfigura. Se um flash mob demorar um minuto (frozen); 10 minutos 

(dance); o tempo de uma viagem de uma estação de metrô a outra (no pants e 

                                                             
57Nesse caso, se a fase anterior – inicial - foi feita por uma página pessoal, o organizador cria uma página oficial 

para contatos e divulgação. 
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subway party); ou até uma hora ou mais, como pode ocorrer em alguns pillow fights, 

as pessoas, principalmente os participantes, continuam os percebendo como 

mobilizações de rápida duração.  

Também nessa fase, várias formas de linguagens são incorporadas para 

compor o estilo dos flash mobs, enriquecendo-os (dança, música, cores de roupas, 

cartazes e faixas etc.). O mistério que envolve os flash mobs (de onde surgem, qual 

o propósito), os tornam ainda mais atraentes. Grande parte do público que vê as 

ações não sabe por que elas estão acontecendo, gerando especulações. A falta de 

uma explicação “racional” que justifique o acontecimento dá aos flash mobs um 

caráter enigmático. Despertar curiosidade é um dos objetivos que proporciona 

satisfação. As regras deixam bem claro como os participantes devem se comportar 

em relação às perguntas, sobretudo vinda de repórteres: “Se houver imprensa 

presente, a resposta oficial a qualquer pergunta é [inventar uma desculpa58 

qualquer].(O importante é fingir-se de despercebido e não cair no jogo dos 

jornalistas)”. Essa atitude pode também revelar um sentimento de zombaria e 

superioridade, por parte dos participantes e organizadores, em relação aos 

observadores, apesar de eles defenderem a diversão e a fuga do tédio como 

principais propósitos.  

Outra possibilidade de interpretação que essa atitude provoca é de que, 

quanto menos se sabe sobre um assunto, mais esforços serão agregados para 

torná-lo conhecido. Gerar especulações é uma das estratégias que favorece a 

continuidade dessa prática, sendo um recurso bastante motivador. A fase da 

explosão também é a fase da emoção. Com a possibilidade de poder participar e 

perceber que ao final o evento alcançou os objetivos, os participantes se sentem 

realizados. 

e) fase da repercussão. É a fase na qual as mobilizações se transformam em 

fenômenos midiáticos, principalmente nas redes sociais. Ao se tornarem realizáveis 

no mundo físico, os flash mobs retornam ao mundo virtual (de onde surgiram), ao 

ciberespaço. Nessa fase, transformam-se em notícia na internet, onde diferentes 

atores sociais entram em cena para redimensioná-los, podendo reelaborá-los e 

incorporá-los à criação de novas práticas. Esses atores, de diferentes campos da 

atividade, ao se apropriarem dos flash mobs, podem lançar um novo olhar sobre 

suas ações, afetando-os, direta ou indiretamente, ao mesmo tempo em que também 

                                                             
58Regras de conduta do flash mob Pillow Fight realizado em Curitiba e Salvador. 
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são afetados por eles. Profissionais da publicidade já perceberam o potencial dos 

flash mobs, utilizando-os para promoção de produtos e marcas; grupos de jovens 

ligados à igrejas (flash mob gospel); bem como professores e alunos, com a 

aplicação de algumas ações em atividades escolares. 

Todas essas fases (inicial/temática, divulgação, intermediária, explosão, 

repercussão) compõem a estrutura de organização dos flash mob que, junto com o 

conteúdo/tema e o estilo das mensagens, formam a sua identidade e suas 

características essenciais, diferenciando-os de outras mobilizações e de outras 

práticas ligadas à internet.  

 

 

3.2 As multidões tradicionais, as smart mobs e os flash mobs 

 

Para se constituírem, os flash mobs utilizam a estrutura de uma multidão 

organizada comum, inspiram-se nesse modelo, bem como nas smart mobs. 

Contudo, eles se distanciam desses padrões ao construírem sua própria forma de 

composição, repertório e estilo discursivos. As mobilizações tradicionais, as 

smartmobs e os flash mobs apresentam as mesma propriedade, a multidão. Nesse 

sentido, os flash mobs, em relação ao formato, aproxima-se mais das smart mobs do 

que das multidões tradicionais, pois como forma de articulação e organização usam 

os mesmos suportes tecnológicos: o telefone celular e a internet (redes sociais). O 

aspecto coletivo (participação coletiva) liga as três formas de mobilização 

organizada, contudo, as semelhanças nos aspectos formais não vão muito longe 

quando comparamos as multidões tradicionais aos flash mobs.  

Os flash mobs têm uma base tradicional que é a reunião de pessoas, que foca 

a mobilização coletiva e que também constitui as smart mobs, mas seu discurso não 

condiz com os temas e estilos discursivos dessas multidões, que focam políticas 

públicas e melhores condições de vida. Para Fiorin (2008), é a dissonância entre 

estrutura composicional, conteúdo temático e, acrescenta-se também neste caso o 

estilo, que produz um novo sentido para a utilização dos gêneros. Segundo o autor 

(2008, p. 69), ocorre que o “gênero une estabilidade e instabilidade, permanência e 

mudança”. De um lado, “reconhecem-se propriedades comuns” no conjunto dos 

enunciados das mobilizações (uso das novas tecnologias para unir pessoas), mas, 

por outro, “essas propriedades alteram-se continuamente”, distanciam-se em seus 
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objetivos finais: um almeja a promoção da diversão e o outro defesa e garantia de 

direitos. De acordo com o pesquisador, isso acontece porque, segundo Bakhtin, as 

atividades humanas “não são nem totalmente determinadas nem aleatórias. Nelas 

estão presentes a recorrência e a contingência”; sendo que a “reiteração possibilita-

nos entender as ações e, por conseguinte, agir; a instabilidade permite adaptar suas 

formas a novas circunstâncias” (FIORIN, 2008, p. 69). 

Não somente a forma de organização dos flash mobs impactou, mas 

principalmente o estilo (o tom do discurso) e os propósitos. A dissonância entre os 

objetivos e propostas que envolvem a multidão organizada que conhecemos e os 

flash mobs é significativa, chegando a causar desconforto, principalmente quando os 

flash mobs surgiram. Os flash mobs reelaboraram a propriedade fundada na base da 

multidão (protesto e busca por direitos, algumas razões primárias do sentido da 

multidão de rua) e deram-na outro sentido. Por outro lado, quando comparamos os 

flash mobs com as smart mobs, observamos que, além da multidão, há outros 

aspectos familiares entre embas, como: a rápida articulação entre os participantes; a 

desobrigatoriedade da figura do líder oficial carismático que fala para as massas - o 

porta-voz do povo junto aos meios de comunicação -, que negocia e faz propostas; e 

a “ausência” de instituição representativa de classe (sindicatos, associações etc).  

As smart mobs, como nova tendência de multidão organizada, potencializou a 

cultura do “faça você mesmo”, “mobilize-se”. A ideia é: quer promover uma ação 

(seja para protestar, reivindicar ou apenas se divertir), chame sua turma, espalhe a 

notícia nas redes sociais e saia às ruas. Tudo tão rápido, simples e prático como se 

fosse sair para ir até a esquina tomar um sorvete. Essa é a impressão que temos 

quando paramos para observar a dinâmica das smart e dos flash mobs. No caso das 

smart, os fatos acontecem tão rapidamente que parece não existir protocolos, como 

assembleias extraordinárias, reuniões e mesas de negociação, algo inerente às 

ações e eventos organizados pelas instituições representativas de classe. As 

pessoas vão às ruas, sem “depender do comando da voz institucional” e sem 

esperar por intermediários entre elas e as autoridades. Essas mobilizações iniciaram 

um novo formato de participação coletiva, reconfigurando a percepção de multidão 

organizada.  

Tanto as smart mobs como os flash mobs são frutos da atmosfera produzida 

pela cibercultura. Contudo, as fronteiras dos flash mobs são bastante delimitadas, 

com elementos específicos que os definem. Se eles abandonarem suas 
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peculiaridades, deixam de ser flash mobs e o mesmo acontece com as smart mobs, 

se elas também assim fizerem. Como práticas sociais dinâmicas, os flash mobs 

podem sofrer alterações, ser incorporados a outras práticas, ou até mesmo 

desaparecer e surgir novamente. Em suas memórias carregam traços de suas 

identidades, permitindo que sejam relacionados a determinados espaço e tempo de 

uma época. Talvez seja mais comum perceber esses aspectos instáveis em algumas 

situações corriqueiras de um dado campo de atividade, como o da moda, por 

exemplo.  

A chamada moda retrô nos indica que um determinado figurino ou outro 

produto qualquer, usado na atualidade, foi apreciado em outra época. Muitos deles 

retornam com roupagem diferente, dialogando mais intimamente com o contexto do 

momento. Esses utilitários, afetados pela realidade atual e carregados de 

enunciados, geram novos conceitos, influenciam tendências, mas continuam sendo, 

em essência, os mesmos produtos. As calças boca de sino, quando retornaram há 

mais ou menos uma década, pareceram novidade para algumas gerações, mas para 

outras, que conviveram com elas nas décadas de 60 e 70, não. Assim acontece com 

dezenas de peças do nosso vestuário e com diversos produtos de uso geral. A carta, 

por exemplo, apesar das mudanças, como no estilo e na forma de organização, não 

deixou de ser carta com a chegada do e-mail, e este não perdeu sua funcionalidade 

com a facilidade dos scraps, dos torpedos e da comunicação instantânea nas redes 

sociais. Esses exemplos nos ajudam a entender que os flash mobs apresentam 

características particulares que os ajudam a se distinguirem de outras formas de 

mobilização coletiva. Basta alguns instantes de observação para perceber que não 

se trata de uma aglomeração nos padrões mais conhecidos.  

Bakhtin (2010), diz que falamos por meio de gêneros (enunciados) e eles 

estabelecem “uma interconexão da linguagem com a vida social”(FIORIN, 2008, p. 

61). Assim, “a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a 

realizam); e é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 

língua”(BAKHTIN, 2010, p. 265). Os gêneros “somente ganham sentido quando se 

percebe a correlação entre formas e atividades”(FIORIN, 2008, p. 69). Eles estão 

ligados a uma esfera de ação, que evolve espaço e tempo, na qual os sujeitos se 

relacionam. São meios de compreender a realidade e situá-la. Essa dialética da vida 

e dos sujeitos, que a todo tempo introduz novos comportamentos e práticas sociais, 

geram também novos gêneros; alteram os que já existem, possibilitando uma nova 
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concepção do mundo. Os gêneros, segundo Fiorin, interferem na realidade, mas 

também são afetados por ela, num movimento contínuo de mútua afetação.  

 
 

 

3.3O estilo dos flash mobs 

 

Segundo Bakhtin (2010, p. 266), em “cada campo existem e são empregados 

gêneros que correspondem às condições específicas de dado campo; é a esses 

gêneros que correspondem determinados estilos”. A internet e a telefonia móvel 

(telecomunicações) são referências marcantes de esferas de atividades para os flash 

mobs, a começar pelas expressões que os identificam (flash e mob). Os dois termos 

fazem parte da dinâmica desses campos de atividade. Flash que está vinculado ao 

sentido de rapidez e agilidade, foi incorporado à internet e, mob, que está ligado à 

mobilização e à multidão, também está associado à mobilidade, uma premissa da 

telefonia móvel. A mobilidade comunicativa, proporcionada pelo advento da telefonia 

móvel (posso falar com outras pessoas de qualquer lugar sem obrigatoriamente 

estar condicionada a uma cabine), aliada à elasticidade da internet, promove 

conectividade e, por conseguinte, interatividade. As distâncias diminuíram e as 

dificuldades de comunicação também, possibilitando maior aproximação entre as 

pessoas e saber o que elas pensam. 

Mob, que é traduzida por multidão, tornou-se uma abreviação da palavra 

mobilization (mobilização) na Língua Portuguesa pelos organizadores de flash mob. 

Os termos mobilization (mobilização) e mobility (mobilidade) têm a mesma origem 

nas línguas inglesa e portuguesa, ou seja, na lei do movimento, que leva a pessoa a 

se mobilizar, pôr-se em ação ou se mover em favor de algo que a motiva. Isso nos 

remete ao que diz Bakhtin (2010, p. 269), que “a própria escolha de uma 

determinada forma gramatical pelo falante é um ato estilístico.” Por produzirem a 

impressão de movimento, os termos também nos remetem à 

inconstância/instabilidade, que fazem parte da dinâmica dos acontecimentos sociais, 

possibilitando que surjam novas práticas. 

A palavra flash, como indica, é significativa para os flash mobs, porque diz 

muito sobre eles e os identificam como “multidões instantâneas” - de ações rápidas - 

que podem ser independentes e descentralizadas (acontecem em toda parte). 

Encontramos, aqui, aspectos inerentes ao projeto internet e de premissas sob as 



83 
 

quais ela opera. O termo mobilization, além de ligar os flash mobs à mobility 

(mobilidade), no sentido mais amplo, remete não somente à dimensão do espaço 

geográfico, mas também ao virtual. Onde começam e terminam as ações dos flash 

mobs? O ciberespaço é o ambiente onde surgem as ideias e onde as pessoas se 

articulam e, as ruas, é o lugar onde essas ideias se materializam.  Não podemos 

afirmar que há um término, pois, depois de concluídas no espaço físico, as ações 

continuam reverberando no espaço virtual, estimulando o começo de um novo ciclo. 

Podemos falar em conclusibilidade da ação, que é o momento no qual os mobbers 

se dispersam, encerrando sua intervenção naquele dado espaço. Segundo Bakhtin 

(2010, p 280), a conclusão traz a possibilidade da resposta, pois é necessário 

alguma conclusibilidade “para que se possa responder ao enunciado”. Ao retornar ao 

ciberespaço, os flash mobs concluem uma etapa, que não foi totalmente acabada, 

pois ele necessita ser completado, aperfeiçoado e continuar sendo alimentado nas 

redes sociais para produzir sentidos.  

Ao retornar ao ciberespaço, os flash mobs levam consigo a resposta do 

público, do interlocutor. Os comentários, os olhares e a reação das pessoas são o 

que podemos denominar de ativa posição responsiva do observador (alvo da 

interação), que também pode responder participando, aderindo à ação. A 

responsividade é um aspecto muito importante, visto que o “estilo é, pois, uma 

seleção de certos meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da imagem 

do interlocutor e de como se presume sua compreensão responsiva ativa do 

enunciado.” (FIORIN, 2008, p. 62). Os flash mob não utilizam apenas os recursos 

linguísticos verbais (mas também não-verbais) para compor sua mensagem, que 

começa a ser construída com as sugestões de temas (fase inicial). Desde então, o 

interlocutor já faz parte do projeto, pois a diversão dos mobbers está relacionada à 

resposta que vem das ruas. O público é a principal fonte de diversão e inspiração, 

pois são as reações mais diversas (espanto, curiosidade, estranhamento, empatia, 

antipatia) que fazem essa prática fazer sentido para o seus idealizadores. Os temas 

(guerra de travesseiros/papelão, congelar no tempo, tirar calças, dançar sem música 

etc) e os formatos são os meios para alcançar o objetivo maior: divertir-se. Os flash 

mobs são, em essência, situações do cotidiano que se tornam estranhas quando 

vivenciadas/aplicadas fora de lugar e contexto. Os mobbers desorganizam e 

invertem a ordem das coisas para atingir propósitos específicos por meio do público. 

A reação das pessoas aflora e valida as emoções dos participantes. Somente a 
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intervenção do interlocutor os realizam plenamente, pois dependem do seu 

feedback. Essa resposta lhes é dada, em primeiro momento, na rua, por meio da 

interação imediata com o local e com as pessoas e, depois, no espaço virtual, na 

internet, quando, após serem transformados em vídeo e lançados na rede, são 

compartilhados, tornando-se fenômenos midiáticos.  

Os flash mobs são movidos pela multidão que os formam, mas também pela 

multidão que os veem e percebem. Essa última podemos dizer que são duas: a que 

testemunhou a ação no espaço físico e a que a acompanha apenas no ciberespaço. 

Esse público toma conhecimento da ação pela internet e, ainda que, com o olhar 

direcionado pelo enquadramento do vídeo, consegue compreender a proposta, 

rejeitá-la (total ou parcialmente) ou se identificar plenamente com ela, como vimos 

nos depoimentos. Ainda de acordo com Bakhtin (2010, p. 272), “cedo ou tarde, o que 

foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos subseqüentes ou no 

comportamento do ouvinte”; sendo que o ato de “perceber e compreender o 

significado (lingüístico) do discurso” permite também que o interlocutor o complete, 

aplique-o, prepare-se para usá-lo (2010, p. 271), dentre outras possibilidades. As 

respostas do ciberespaço, ao se unir com as que vêm das ruas, formam um todo 

responsivo que alimenta e motiva os flashmobeiros, pois os olhares do outro sobre o 

eu (do público sobre a mobilização) os fazem perceber como de fato são na 

identidade que criaram. Esse ato responsivo faz parte de uma esfera discursiva 

dialógica que integra a visão interna, de como os flash mob se veem, àquilo que se 

percebe deles (visão externa), formando o todo do seu estilo.  

 

 

3.3.1O visual e o verbal 

 

Além da linguagem verbal, os flash mobs exploram muito bem a linguagem 

visual. A música e a dança, que trazem os movimentos corporais bem marcados, e 

as cores completam e harmonizam o seu estilo. As tonalidades são bem 

estratégicas. A depender da intenção, há orientação com preferência às mais 

discretas59. Já em outros, como o pillow fight, são usadas cores mais salientes. A 

opção pelas cores primárias, como de outros aspectos (tema, forma, local, horário), 

                                                             
59Apesar de não serem totalmente observadas, as regras dão orientações, como: não usar cuecas ou calcinhas 
com detalhes ou estampas de pele de onça e bichos, por exemplo. 
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revela uma preocupação que os mobbers julgam ser importante não apenas como 

um aspecto da identidade do flash mob, mas também para o êxito do evento. 

Em algumas modalidades de flash mob, o aspecto visual se sobressai em 

relação a outros. No no pants, a atenção está centrada na imagem dos participantes, 

que aparecem sem calças e quase sempre estão em silêncio. Além do silêncio, a 

imobilidade é destaque no flash mob frozen. Já no flash mobsubwayparty, a 

sonoridade é bastante acentuada. A música dançante chama a atenção, insinuando 

que se trata de uma festa. Em flash mobs, como o dance, há envolvimento de outros 

sentidos, além da visão e da audição, como o contato direto com outros 

participantes, pois a música e o movimento corporal estimulam e exigem essa 

interação. Enquanto no pillow fight tocar no companheiro faz parte da ação, no pants 

e no frozen, não. Também é orientado aos participantes não se olharem, com intuito 

de manter a concentração e evitar risos. Esse “distanciamento” ajuda demonstrar 

que os mobbers não se conhecem. 

Podemos encontrar a presença de gêneros discursivos em todas as fases de 

composição dos flash mobs: tanto nas páginas oficiais desses eventos na internet, 

por meio das regras/manuais escritos, dos recados (posts), dos murais de eventos, 

das enquetes e cartazes de divulgação (incluindo gêneros publicísticos e artísticos), 

quanto nas etapas intermediária e final, que culmina na realização do evento. Essa 

última explora mais intensamente a oralidade (voz de comando do organizador, 

conversa ao celular, comentários, diálogo entre os participantes – gêneros primários) 

e a linguagem não-verbal: ritmos, dança, música, símbolos, mímicas, gestos, etc. Os 

flash mobs ainda apresentam características de grandes eventos, com produção, 

logística e publicidade. Contudo, a forma como eles se revelam aos observadores 

esconde essa estrutura organizada e bem planejada. O estilo criativo que os 

mobbers desenvolveram conta muito para que eles continuem mantendo a imagem 

de intervenção que surge, espontaneamente, “do nada”.  

 

 

3.4O cronotopo do flash mob: quais são o seu mundo e a sua época? 

 

Segundo Bakhtin (2010, 213), em “Questões de Literatura e de Estética”, 

ainda na Antiguidade foram criados três tipos essenciais de unidade de romance e, a 

partir daí, três métodos também essenciais de assimilação artística do tempo e do 
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espaço nesse gênero, que ele denomina de três cronotopos do romance. Cronotopo, 

que significa “tempo-espaço”, é a junção de dois radicais gregos (khrónos – tempo e 

tópos– espaço), usados pelo círculo bakhtiniano para designar a “interligação 

fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em 

literatura”. Originário das ciências matemáticas e fundamentado com base na teoria 

da relatividade, o circulo de Bakhtin (2010, p. 211) transportou o termo para a crítica 

literária como uma metáfora, “mas não totalmente”, demonstrando que “nele é 

importante a expressão de indissolubilidade de espaço e de tempo”. Bakhtin entende 

o cronotopo “como uma categoria conteudístico-formal da literatura”. Apesar de 

tempo e espaço serem indissolúveis, segundo o autor (2010, p. 213), o tempo é o 

princípio condutor do cronotopo e “exclusivamente o que possui relação direta e 

objetiva com ele”.  

Bakthtin (2010) e o seu círculo buscam elucidar, a partir das categorias 

cronotópicas (do espaço e do tempo), a maneira como o mundo se organiza em 

diferentes épocas. O tempo é histórico e o espaço é social. Essa relação inseparável 

retrata, em distintos momentos da história social, valores, ideias, pensamentos, 

intervenções e visões de mundo dos sujeitos e das instituições. Para o autor, as 

marcas do tempo transparecem no espaço e, este, por sua vez, reverte-se de 

sentido, sendo medido com o tempo. O cronotopo forma a imagem do homem na 

literatura. As categorias cronotópicas ajudam a formar o romance porque 

apresentam personagens inacabadas “em um processo de evolução que nunca se 

concluirá”. Elas constituem a imagem do homem em formação e o “tempo interioriza-

se no sujeito modificando a sua vida, seu destino e a si mesmo”. De acordo com 

Bakhtin, o cronotopo tem significado essencial para os gêneros dessa esfera, 

podendo-se afirmar que o gênero e as suas variedades são determinados por ele. 

Mas o que os flash mobs têm a ver com esse conceito do círculo bakhtiniano? 

Em primeiro lugar, o tempo e o espaço, por serem inseparáveis e dotados de 

sentido, são fatores fundamentais que organizam a lógica funcional dessas 

mobilizações. O tempo está no nome dos flash mobs, é sua identidade. A rapidez e a 

agilidade (flash) são marcas inerentes desses eventos e o espaço, por sua vez, é o 

palco que recebe e materializa as ações. Os flash mobs estão ligados aos 

ambientes. Os lugares são incorporados a eles e, assim como o tempo, eles também 

compõem a sua identidade. A escolha dos locais é tão importante quanto a escolha 

dos temas: parques, praças, shoppings centers, e assim por diante. O espaço 
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aparece como uma identificação singular que revela peculiaridades de cada 

mobilização. 

 Em segundo, que o(s) cronotopo(s) que constitui(em) os flash mobs revela(m) 

a imagem dos participantes e o tempo em que eles vivem. Assim como na literatura 

e em outros registros históricos, nos quais são documentadas informações sobre o 

homem e a cultura de sua época, a mensagem dos flash mobs no diz o mundo em 

que os seus participantes convivem. O tempo que formata os flash mobs apresenta 

três momentos que dialogam e se atualizam constantemente: passado, presente e 

futuro. O passado nos lembra que o formato é familiar. Trata-se de mobilizações, 

multidões organizadas, que têm histórica e socialmente seu lugar nos conceitos das 

pessoas, das organizações e das instituições que as representam. Essa ligação com 

o tempo passado acontece até certa medida. O efeito é mais ou menos assim: “vejo 

algo novo, mas que me soa familiar”. Aquilo que o público observa não lhe é 

totalmente estranho, apesar de causar espanto ou polêmica em alguns aspectos. A 

multidão em si não é estranha ao público, mas as suas ações sim porque elas se 

distanciam do conceito convencional de multidão que estamos acostumados a 

perceber.  

O cronotopo do passado situa os flash mobs em algum momento da história e 

da cultura e revela que as práticas sociais sofrem transformações, sendo adaptadas 

ou substituídas por outras. O cronotopo do presente são os efeitos dessas 

mudanças; o lugar de atuação dos “novos” atos, revelando os impactos do tempo no 

espaço e os novos sujeitos que atuam nele. O cronotopo do futuro, apesar de ser 

uma possibilidade, aponta para o tempo vindouro, no sentido de que as coisas se 

renovam por meio das mudanças nas distintas esferas sociais e, por isso, os flash 

mobs precisam ser criativos para continuarem atraindo a atenção das pessoas e 

fazer história.   

A imagem revelada a partir do cronotopo do flash mob, assim como em uma 

fotografia, mostra traços de uma cultura freneticamente movida pelas novas 

tecnologias da comunicação e informação e por tudo o que o ciberespaço e a 

cibercultura possibilitam. Revela-nos, ainda, homens, mulheres, jovens e crianças 

cada vez mais envolvidos com a internet, articulados em rede sociais, conectados 

globalmente em um movimento político, econômico, sociocultural e tecnológico sem 

precedentes. 
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No cronotopo artístico-literário, o “tempo condensa-se, comprime-se, torna-se 

artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do 

tempo, do enredo e da história” (BAKHTIN, 2010, p. 211). As ações dos flash mobs 

trazem o tempo virtual quase materializado. O espaço, por sua vez, responde a 

essas ações se tornando parte do movimento, integrando-se a ele. De acordo com 

André Lemos (2010, p. 68), vivemos com o sentimento de compressão do espaço e 

do tempo, no qual “o tempo real (imediato) e as redes telemáticas, desterritorializam 

(desespacializam) a cultura, tendo um forte impacto nas estruturas econômicas, 

sociais, políticas e culturais”. O tempo, sinaliza ele, é uma forma de “aniquilar o 

espaço”, sendo esse o “ambiente comunicacional da cibercultura”. A 

desterritorialização promovida pela cibercultura faz as pessoas crerem que não 

existe mais distâncias, o espaço de certa forma passa a ser ignorado.  

Segundo Bakhtin (2010, p. 257), os cronotopos podem “se incorporar um ao 

outro, coexistir, se entrelaçar, permutar, confrontar-se, se opor ou se encontrar nas 

inter-relações mais complexas”. Os espaços de interação dos cronotopos nos flash 

mobs são dois: o físico e o virtual. Os flash mobs se articulam no mundo virtual, 

concretizam-se no mundo físico e retornam ao ciberespaço para se transformarem 

em fenômenos midiáticos. O cronotopo virtual dá o tom e o ritmo das ações. O tempo 

virtual, por parecer mais dinâmico e frenético, conduz a celeridade dos eventos no 

mundo físico. Os flash mobs tentam imprimir a dinâmica do ciberespaço no espaço 

físico, fazendo deste a extensão daquele. São dois cronotopos (físico e virtual) que 

se cruzam, confrontam-se e se entrelaçam para formar e dar sentido a uma imagem, 

ou seja, às ações de homens e mulheres de uma determinada época. 

 

 

3.5Flash mob: figura e fundo, revelando a imagem mobiótica 

 

O que acabamos de perceber no conceito de cronotopo em Bakhtin é 

também, guardando as devidas proporções, o que Marshall McLuhan definecomo 

figura e fundo de um determinado objeto, em seus estudos sobre os efeitos das 

tecnologias de comunicação sobre as capacidades perceptivas e cognitivas 

humanas, que geram novas formas de subjetividade - a extensão do sistema 

nervoso na era elétrica. Segundo Vinicius Andrade Pereira (2011, p.107), McLuhan 

sempre alertou para a questão de que toda e qualquer análise deveria focar sua 
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atenção no fundo do objeto investigado e não somente no objeto em si (figura), pois 

o fundo (contexto) “seria capaz de revelar novas facetas do objeto em questão”. 

Sendo “uma estratégia para apreender de maneira mais ampla as possíveis relações 

do objeto de estudo com acontecimentos outros que, não raramente, são difíceis de 

serem percebidas”.  Podendo essas relações, ao serem reveladas, dar novo 

significado ao objeto e ao seu contexto. Apostava McLuhan, com essa metodologia, 

“na impossibilidade de se separar rigidamente sujeito, objeto e contexto, ou 

simplesmente, figura e fundo”. Essa visão de McLuhan é elucidada por Pereira 

(2011, p. 107) na seguinte ilustração: 

 

Quando se fala em automóvel, por exemplo, McLuhan chama a 
atenção para o fato de que o automóvel traz consigo toda uma 
reestruturação das cidades, bem como uma série de bens e serviços, 
tais como postos de gasolina, pistas de alta velocidade, fábricas 
mecânicas, estacionamentos, drive-in, drive-through, companhias de 
petróleo etc. – que podem ser vistos como o fundo da figura carro – 
sem os quais toda a complexa relação que envolve as pessoas e os 
automóveis não pode ser plenamente apreendida. 

 

De acordo com McLuhan (PEREIRA, 2011, p. 107-108), a visão fragmentada 

e compartimentalizada do homem letrado e visual sobre as coisas, para melhor 

controlá-las e compreendê-las, ao se dar conta de novos objetos, “com frequência 

ignora a complexa dinâmica que há entre figura e fundo, fixando o olhar apenas no 

objeto, a figura destacada de um fundo rico em mensagens que acabam por ser 

ignoradas”. Segundo o autor, esse entendimento rebate o pensamento de que 

McLuhan se preocupou exclusivamente com os impactos tecnológicos nos 

comportamentos, na consciência dos indivíduos e na cultura (determinismo 

tecnológico), não levando em consideração os fatores sociais e históricos nesse 

processo.  

Observemos que tanto Bakhtin como McLuhan identificam elementos 

indissolúveis em seus estudos: o tempo-espaço, no primeiro caso, e sujeito, objeto e 

contexto, no segundo. Além disso, ambos identificam como elo universal que une 

todas as coisas, conforme suas respectivas áreas de investigação, a linguagem. 

Como é sabido, para Bakhtin, todos os campos da atividade humana estão ligados 

pela linguagem e esse entendimento aproxima os dois campos de análise em 

questão, visto que os estudos mcluhanianos apontam os artefatos/meios “como 
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metáforas nos processos semióticos humanos, podendo ser compreendidos como 

estruturas verbais” (PEREIRA, 2011, p. 185).  

O tempo é o organizador das mudanças nas pessoas e no espaço, como 

vimos nos estudos bakhtinianos sobre o cronotopo. Mudanças essas que serão 

apreciadas/percebida sem McLhuan a partir do contexto no qual estão inseridos 

sujeito e objeto. Para ler e situar o mundo e os sujeitos, Bakhtin utiliza a literatura e 

os gêneros discursivos e, McLuhan, os artefatos tecnológicos e as afetações 

advindas do processo de interação entre homem e máquina. McLuhan, ao focar no 

fundo da figura, observa o contexto e, a partir de um olhar cronológico, traz à cena o 

que parece desfocado/desconhecido, devido ao aparente esquecimento dos 

investigadores. Ao aproximar o olhar, ele revela a imagem de fundo, ajustando 

ambas as realidades, a óbvia e não óbvia. São percepções que, a partir do tempo-

espaço (Bakhtin), e do sujeito, objeto e contexto (McLuhan), formam continuamente 

diferentes mensagens do mundo. 

De acordo com Pereira, a compreensão da ideia de extensões tecnológicas 

de McLuhan deve ser orientada sob a “otica da lógica complementar do processo 

figura/fundo”, com o pensamento de que, ao surgir uma tecnologia da comunicação, 

não deve ser considerada apenas como mais um instrumento por meio do qual serão 

atendidas demandas técnicas requeridas por uma determinada sociedade.  Uma 

extensão tecnológica na visão de McLuhan deve ser compreendida, sobretudo, 

“como um modelo gramático a propor padrões de organização e de disponibilização 

de informações, qual uma linguagem” (PEREIRA, 2011, p. 112). Para McLuhan, os 

meios de comunicação possuem uma gramática com linguagem própria e é sob essa 

noção tecnolinguística que ele define e organiza seu pensamento em relação aos 

meios de comunicação e sua influência sobre os sujeitos e a sociedade. 

 

McLuhan fala explicitamente que o meio, sendo tomado como uma 
extensão tecnológica, cria um meio ambiente que, por sua vez, 
funciona como um texto, com uma gramática própria. Ora, se o texto 
é possuidor de sua própria gramática, esse mesmo texto revela uma 
linguagem a matriz organizadora da gramática do texto em questão. 
A linguagem é, pois, a ordem, a organização, a forma do texto 
(PEREIRA, 2011, p.129). 

 

Ainda segundo o pesquisador, o conceito de a forma (a linguagem) conduzir 

as etapas dos processos de significação é “absolutamente determinante para se 

apreender o sentido de meio em McLuhan”. A intenção de McLuhan foi (PEREIRA, 
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2011, p. 132), diante dos contextos de discussões sobre os processos de 

comunicação através dos meios eletrônicos, “ampliar a discussão acerca da análise 

do conteúdo das mensagens, adotando como eixo de orientação para os seus 

estudos a análise do meio como um todo, entendendo-o como uma nova linguagem 

que reforma toda a cultura”.  

Pereira (2011, p. 89) também chama a atenção para a maneira com a qual se 

deve compreender as tecnologias na perspectiva linguística: “Linguagens e 

tecnologias irão se aproximar desde que se pense tecnologia não como um objeto 

concreto e alheio ao humano, mas como um dispositivo pelo qual se ordena a 

própria comunicação e memória”. Ele cita a televisão como “um bom exemplo para 

se entender essa ideia”:  

 

A TV tanto pode ser tomada como um canal pelo qual se transmite 
informações codificadas em um determinado tipo de onda 
eletromagnética – em uma possível leitura baseada na Cibernética – 
quanto como uma linguagem que se propõe uma nova organização 
para as informações visuais, auditivas e textuais. A TV é, assim, uma 
linguagem muito específica, com um código próprio – ritmo de edição, 
tomadas de câmeras, planos, multilinearidades discursivas, 
instantaneidade e sincronicidade (PEREIRA, 2011, p. 89). 

 

Para ele (2011, p. 90), nessa perspectiva, toda nova tecnologia que surge 

“acaba por funcionar como uma nova linguagem, a qual estrutura mensagens de 

uma forma nova e particular”, sendo que, “tanto linguagem como tecnologias 

acabam por funcionar como extensões da memória e da comunicação”. De acordo 

com McLuhan, um meio tecnológico fornece a ordem, isto é, a gramática que orienta 

os recortes de informação possíveis para os usuários que se utilizam dele e é 

somente “no encontro com esse usuário, com esse sistema, no encontro das 

virtualidades do sistema e do próprio meio, que mensagens irão se formar” 

(PEREIRA, 2011, p. 141). Contudo, Pereira (2011, p. 142) lembra que “uma gramática 

não é uma entidade metafísica, que se transforma a si mesma. Uma gramática é 

uma tecnologia que só ganha movimento, utilidade, enfim, dinâmica, quando usada”. 

Sendo que, “para se poder usar uma linguagem é preciso entrar em negociação com 

a mesma, revelá-la, se submeter à mesma, aprendê-la, introjetá-la, ser alterado e 

reproduzir a sua ordem” (PEREIRA, 2011, p. 142).  

A partir desse princípio, podemos compreender melhor o funcionamento da 

internet e de seu uso pelos internautas. A nova gramática introduzida pela internet 
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provocou muitas transformações na sociedade e sua permanente utilização (domínio 

gramatical dos usuários) também gera impactos nesse sistema. Um exemplo foi o 

“boom” das redes sociais que promoveram, entre outros fenômenos, o surgimento de 

eventos como os flash mobs, uma prática social vinculada à internet, com linguagem 

bastante peculiar, típica dessa tecnologia e da cibercultura de maneira geral. 

Ao investigar o fundo da figura flash mob, como nos sugere McLuhan, 

visualizamos, assim como observamos com os cronotopos, a imagem de um mundo 

espantosamente transformado pela tecnologia da comunicação e informação, em 

particular pela internet, cuja gramática agrega distintas linguagens, que foram 

adaptadas a seu sistema para atender as demandas dos variados campos de 

atividades nos quais ela presta serviço. Esse fundo revela ainda como, à medida que 

o ciberespaço foi se expandindo, constituiu-se um novo ambiente globalmente 

interativo: a cibercultura. Apostar no contexto, como propõe McLuhan, é se permitir ir 

além da superfície para desvendar as incógnitas, situar as mensagens do mundo e 

elaborar possíveis significações, possibilitando uma leitura inovadora das pessoas e 

das coisas. 

Vimos que os estudos de Bakhtin e McLuhan tratam de investigações em 

campos distintos (literatura e meios eletrônicos), marcados por épocas bem situadas 

no espaço e no tempo, cronologicamente distantes (da Antiguidade à 

Contemporaneidade), mas que se aproximam por meio de três elementos 

fundamentais e que unem universalmente todos os campos da esfera cultural e seus 

sujeitos: a linguagem, o espaço e o tempo. 
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4 Re-inventando práticas sociais  

 

Os flash mobs, assim como as smart mobs (multidões inteligentes), são 

produtos da inteligência coletiva. Trata-se de uma forma criativa de o coletivo usar as 

cibertecnologias a seu favor para interferir de forma mais direta na cibercultura. Por 

meio da inteligência e participação coletivas os sujeitos (re)inventam práticas para 

ressignificar o cotidiano e dar sentido às suas ações. São as distintas intervenções 

que garantem à ciberecultura continuar caminhando “rumo a uma comunicação 

interativa de todos com todos” (LÉVY, 2009, p. 136). Os flash mobs, assim como as 

smart mobs representam, em diversos aspectos, a nova relação que os sujeitos 

(agora não apenas consumidores, mas também produtores e distribuidores de 

conteúdo de e para a mídia), estabeleceram com governos, instituições, indústria 

midiática, “donos” do capital de maneira geral, através do advento das novas mídias 

digitais, cujo emprego influencia praticamente todos os campos de atividade.  

Para Henry Jenkins (2009, p. 30), a inteligência coletiva pode ser vista “como 

uma fonte alternativa de poder midiático”, que aprendemos a usar “em nossas 

interações diárias dentro da cultura da convergência”. Em sua análise, a 

convergência midiática é um dos fatores decisivos para essa transformação nas 

práticas culturais. 

  

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 
múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos 
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 
dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em 
busca das experiências de entretenimento que desejam. 
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 
quem está falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, 
p. 29).  

 

Na percepção do autor, convergência midiática é mais do que mudança 

tecnológica, é um processo que “altera a relação entre tecnologias existentes, 

indústrias, mercados, gêneros e públicos”, transforma “a lógica pela qual a indústria 

midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento” (JENKINS, 2009, p. 43). Portanto, conforme suas considerações, 

não se deve compreender a convergência: 
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como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos 
mesmos aparelhos. Em vez, disso, a convergência representa uma 
transformação cultural, à medida que consumidores são incetivados 
a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 
de mídia dispersos (JENKINS, 2009, p. 29-30). 

 

Nesse sentido, as novas tecnologias de comunicação e informação 

possibilitaram “que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e 

assumisse formas distintas no ponto de recepção” (JENKINS, 2009, p. 38). Por outro 

lado, o autor também lembra que as novas mídias não substituíram as que as 

antecederam, como alguns acreditaram que viesse acontecer: “Se o paradigma da 

revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o 

emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão 

interagir de formas cada vez mais complexas” (JENKINS, 2009, p. 32). Neste 

sentido, é lícito recordar o que apontou McLuhan sobre a gramática dos meios, 

referindo-se ao processo pelo qual, ao surgir, um novo meio se apropria do sistema 

linguístico que o antecedeu para constituir a sua própria gramática e, a partir de 

então, ambos os sistemas coexistem com suas peculiaridades e com seus públicos, 

concorrendo entre si ou não. Esse pensamento de McLuhan nos ajuda a 

compreender sua definição de “conteúdo de um meio”. Para ele, o “‘conteúdo’ de 

qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou veículo” (MCLUHAN, 2002, p. 

22). Ele expande o conceito de conteúdo, por entender que “um meio porta um outro 

meio no seu interior, como uma maneira de se apresentar e se traduzir para um 

usuário” (PEREIRA, 2011, p. 142), visto que cada meio possui uma gramática 

própria.  

 
[...] quando a televisão se apropria do cinema, ela está se 
apropriando de um meio que é familiar a um sistema/usuário, de uma 
geração específica, para poder, aos poucos, ser incorporada por 
esse sistema/usuário, ser transformada e, assim, conquistar uma 
gramática com características especificas, de tal forma distanciadas 
do cinema que já será reconhecida como uma gramática própria, a 
da televisão. Essa linguagem, a da TV, já afetará de forma bem mais 
específica os sistemas/usuários de outras gerações (PEREIRA, 2011, 
p. 142). 
 

 

Esse processo ocorreria com todos os meios e linguagens, pois “só se pode 

apreender uma gramática pelas beiradas, pelos cantos, pelo minimamente já 
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conhecido, contando com a linguagem pré-existente” (PEREIRA, 2011, p. 142). 

Dessa maneira resume o autor, 

 

ao dizer que o conteúdo da TV é o cinema, e que o conteúdo do 
cinema é a ópera, por exemplo, seria o mesmo que dizer: o conteúdo 
da TV é apropriação da linguagem do cinema, que é a apropriação 
da linguagem da ópera etc. Assim, como poder-se-ia pensar que o 
conteúdo da Língua Portuguesa é uma apropriação do Latim e do 
Grego (PEREIRA, 2011, p. 143). 

 

 Assim também como “a palavra escrita é o conteúdo da imprensa e a palavra 

impressa é o conteúdo do telégrafo” e o “conteúdo da escrita é a fala” e o da fala “um 

processo de pensamento, real, não-verbal em si mesmo” (MCLUHAN, 2002, p. 22), o 

mesmo ocorreria com outros sistemas que constituem a cultura da convergência. A 

internet é um rico exemplo de apropriação de múltiplas gramáticas. Sua estrutura 

elástica agrega variados sistemas como a TV, o rádio, a imprensa, o cinema, a 

telefonia, a fotografia, o telégrafo, a carta; estes últimos se assimilam ao serviço de 

correio eletrônico. Sem confundir as linguagens, a internet constituiu 

habilidosamente seu próprio vocabulário, que é diariamente atualizado por seus 

mais de dois bilhões de usuários em todo o planeta. Na esteira das ideias de 

McLuhan, trata-se bem mais do que apropriar ou dominar técnicas, mas de uma 

mudança de paradigma que afeta a subjetividade dos sujeitos, a maneira como eles 

agem no mundo.  

Por entender que a convergência não é apenas um processo técnico, Jenkins 

(2009, p. 51) reforça que ela “representa uma mudança no modo como encaramos 

nossas relações com as mídias”. Um processo que não depende de um sistema 

específico de distribuição, pois os canais são diversificados, os sistemas de 

comunicação são interdependentes, com múltiplas formas de acesso, e o conteúdo 

viaja em direção “a relações cada vez mais complexas entre a mídia corporativa, de 

cima para baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima (JENKINS, 2009, p. 

325). 

Para Jenkins, a convergência das mídias estimula o desenvolvimento da 

inteligência coletiva. As pessoas se mobilizam nas comunidades virtuais, a fim de 

realizarem discussões e promoverem agendas, a partir de interesses comuns. 

Citando Pierre Lévy, Jenkins ressalta que a inteligência coletiva se refere à 

“capacidade das comunidades virtuais de alavancar a expertise combinada de seus 

membros. O que não podemos saber ou fazer sozinhos, agora podemos fazer 
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coletivamente” (JENKINS, 2009, p. 56). Nesse contexto, a inteligência coletiva 

passou a enfatizar novas habilidades, ora inovando, ora resgatando práticas sociais, 

sem, contudo, deixar de surpreender. Antigas ações foram adaptadas à realidade da 

cibercultura, assumindo um novo formato, ajustando sua linguagem de modo a se 

tornar inteligível aos usuários e participantes da nova cultura.  

Entre novas e velhas práticas,os flash mobs e as smarts mobs representam, 

cada um à sua maneira, uma “nova” forma de estar e agir coletivamente na 

sociedade. Mudanças nos padrões de ação coletiva começaram a se intensificar 

com a popularização das mídias digitais, a partir do fim da década de 1990, quando 

sugiram as smarts mobs, sendo pioneiras quanto ao uso coletivo dessas mídias para 

fins de mobilização. Em suas pesquisas, o escritor e estudioso de mídias digitais 

Howard Rheingold explica como essas ações emergiram, causando transformações 

significativas em diferentes estruturas sociais. As multidões inteligentes, estilo smart 

mob, agem com auxílio das novas mídias, articulam-se e se expressam por meio 

delas. Podem estar em toda parte e surgir a qualquer momento. Smart mobs, explica 

Rheingold, 

 

são pessoas capazesde agir em conjunto, mesmo sem se 
conhecerem. Aspessoas que compõem assmart mobscooperamde 
maneiras nuncapossíveis antes, porque elaspossuem dispositivos 
com recursos decomunicação ecomputação (RHEINGOLD, 2002, p. 
xii, tradução nossa)60.  

 

Um dos sinais claros, identificado por Rheingold, sobre as mudanças 

provocadas pela ação coletiva foi o movimento social verificado nas Filipinas, em 

2001, quando milhares de pessoas se reuniram para protestar contra o presidente do 

país, Joseph Estrada. Por meio de mensagens de texto, enviadas por celular, os 

grupos rapidamente se articularam para defender as mudanças políticas que 

julgavam necessárias para o país. O presidente Estrada não suportou as pressões 

das multidões, que contavam com as novas tecnologias de comunicação que lhes 

permitiam rapidamente divulgar informação e agregar pessoas para diversos fins.  

Outros exemplos são abordados por Rheingold, como as manifestações em 

Seatle, Estados Unidos, em novembro de 1999, envolvendo ativistas de vários 

segmentos contra um encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC), que 

                                                             
60Smart mobs consist of people who are able to act in concert even if they don’t know each other. The people who 
make up smart mobs cooperate in ways never before possible because they carry devices that possess both 
communication and computing capabilities. 
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tinha em pauta a discussão das regras do comércio global para o século XXI. Na 

época, alguns canais de mídia, como a BBC,61 noticiaram que o país não 

testemunhava protestos daquele porte desde a Guerra do Vietnã, na década de 

1960. Os manifestantes, munidos de telefones celulares, laptops e computadores de 

mão, articularam-se e foram às ruas a fim de vencer a que ficou conhecida como 

“Batalha deSeatle” (RHEINGOLD, 2002). Apesar dos esforços das autoridades para 

frear os protestos e das acusações dos manifestantes de que setores da mídia 

tradicional resistiam a informar adequadamente os cidadãos sobre as ações, houve 

repercussão. As manifestações impulsionaram a criação de canais alternativos de 

comunicação na internet, como o site Indymedia (Centro de Mídia Independente), 

que permite a qualquer pessoa publicar informação sobre movimentos sociais de 

maneira geral. Os confrontos de Seatle, muitos deles violentos, foram retratados em 

documentários e filme, como o Battle in Seattle. Fazendo menção a Rheingold, 

Jenkins diz: 

 

Em Manila e Madri, ativistas, com o uso de celulares, conseguiram 
reunir um grande número de opositores a governos que, do contrário, 
teriam controlado o discurso midiático; esses esforços resultaram em 
transformações de poder. Em Boston, vemos crianças que recebem 
educação em casa usarem as mesmas tecnologias para rapidamente 
organizarem excursões, levando dezenas de crianças e pais a um 
museu ou ponto histórico em poucas horas (JENKINS, 2009, p. 334). 

 

Para Rheingold,as smart mobs surgem quando as tecnologias de 

comunicação e informação amplificam talentos humanos para a cooperação. As 

smarts, como os flash mobs, têm a seu favor os recursos dessas tecnologias que 

permitem, dentre outras coisas, mobilidade (comunicar-se em toda parte); 

interconexão (conectar-se a distintosaparelhos de difusão de 

informaçãoemdiferentesambientes); e formar comunidades e redes virtuais, que 

funcionam como “esferas públicas” para promover e articular debates e 

manifestações. Esses elementos ajudam a estimular a criatividade dos usuários, que 

conseguem desenvolver capacidades e gerenciá-las, positiva ou negativamente, 

nesse complexo processo global de múltiplas interações. Quanto a isso, aponta 

Rheingold, “os impactos da tecnologia smart mob já aparecem e podem ser tanto 

                                                             
61BBC Brasil – “Em imagens: A Batalha de Seattle”. 
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benéficos quanto destrutivos; utilizados por alguns dos seus primeiros adotantes em 

apoio à democracia e por outros para coordenar ataques terroristas”.62 

 

 

4.1 A força das smart mobs 

 

Outro exemplo dos desdobramentos das ações das smart mobs pode ser 

identificado nos acontecimentos verificados, a partir de fevereiro de 2011, no Norte 

da África, especificamente no Egito, que redundaram na queda do presidente Hosni 

Mubarak e, logo depois, no enfraquecimento do governo de Muammar Gaddafi, na 

Líbia. Regimes políticos que, até pouco tempo, eram considerados sólidos e 

inatingíveis, foram desestruturados em poucos meses. Esses eventos, também 

marcados por violentos confrontos, mortes e guerras civis, espalharam-se por vários 

países do Oriente Médio, compondo um amplo movimento que foi apreendido como 

“revolta do mundo árabe” ou “revolta do mundo islâmico”. Essas ações tiveram um 

precedente: as manifestações ocorridas na Tunísia, iniciadas em dezembro de 2010, 

que culminaram na queda do presidente Zine AL-Abdine Ben Ali, em meados de 

janeiro de 2011.  

Protestos também eclodiram no Iêmen, pressionando Ali Abdullah Saleh, na 

Turquia, Argélia, Arábia Saudita, Jordânia, Bahrein, Omã, Síria, Sudão e Marrocos. 

Regimes políticos autoritários, até então considerados consolidados, foram 

confrontados com a pressão das multidões, que usaram as novas tecnologias 

digitais para unir forças, demonstrar seu descontentamento e exigir mudanças nas 

relações entre o Estado e os cidadãos. Na tentativa de se proteger e barrar as 

manifestações, governos como o do Egito tentaram interromper o acesso à rede; 

provedores de internet foram desconectados e praticamente impedidos de transmitir 

dados. 

 

Segundo o canal de tevê árabe Al-Jazira, do Catar, 30 mil pessoas 
atenderam aos protestos na capital, Cairo, e em Suez e Alexandria, 
apesar de o governo ter cortado a rede de celulares e bloqueado o 
Twitter. “Abaixo Hosni Mubarak”, gritaram os manifestantes em frente 
de um complexo judicial no centro do Cairo, que ficou cercado por 
policiais63. 

                                                             
62The impacts of smart mob technology already appear to be both beneficial and destructive, used by some of its 
earliest adopters to support democracy and by others to coordinate terrorist attacks (Book Summary). 
63Gazeta do Povo – “Revolta contra governo toma ruas de Egito, Líbano e Tunísia”. 
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Manifestações contra diretrizes políticas e contra formas de gestão do Estado 

também ocorreram na Europa. Na Espanha, milhares de jovens, de diferentes 

regiões do país, acamparam na Praça Puerta Del Sol, região central da cidade de 

Madri, durante dias, em protesto contra a falta de políticas do governo que 

assegurassem educação e emprego para essa parcela da população, que foi uma 

das mais atingidas pelo desemprego gerado pela grande crise econômica 

internacional de 2008, e que se arrasta até hoje. O aumento de impostos e a falta de 

medidas eficazes para conter a crise interna foram apontados como motivos da 

revolta. 

 

Os protestos têm-se espalhado pelo país e pela internet, com 
centenas de milhares a manifestarem-se em diferentes cidades - 
como Málaga, Granada e Tenerife - e utilizadores da rede a 
partilharem actualizações e apoiando-se uns aos outros através das 
redes sociais, especialmente pelo Twitter: 
Foram também organizados eventos de solidariedade, 
principalmente através do Facebook e Twitter, à frente de 
embaixadas de Espanha em diferentes cidades como Londres e 
Jerusalém64.  

 

Em Portugal, França, Grécia, Irlanda e Alemanha, multidões também foram às 

ruas protestar contra o arrocho fiscal, a redução de direitos trabalhistas e 

previdenciários, as demissões em massa, dentre outras decisões de governo que 

afetaram diretamente a população desses países. 

 

Jovens usaram o Facebook para divulgar a manifestação em Lisboa 
Mais de 180 mil portugueses participaram neste sábado de duas 
manifestações simultâneas ocorridas na capital do país, Lisboa, e no 
Porto65. Segundo os organizadores da marcha, o movimento é 
inspirado na Revolução de Jasmim, na Tunísia, que culminaram com 
a saída do presidente e influenciaram protestos em outros países da 
região, como Egito e Líbia66. 
 

 

Essas aglomerações demonstraram a força da nova forma de operar da 

inteligência coletiva. No Brasil, em 2011, manifestações semelhantes, com suporte 

das redes sociais, ganharam notoriedade contra a corrupção no país. Os eventos 

não ocorreram na mesma intensidade dos acontecimentos ocorridos nos Estados 

                                                             
64Global Voices on line. 
65“Nas duas cidades, os protestos tinham como palavra de ordem o fim da precariedade no emprego do país, 
incluindo emprego informal, os estágios não remunerados e os chamados falsos autônomos, que não têm direito 
a férias nem a 13º terceiro salário”.  
66O Estado de São Paulo – versão eletrônica. 
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Unidos, Europa e Oriente Médio, registrando menor aderência popular. Temas como 

redução da tarifa de ônibus, Lei da Ficha Limpa e o fim do voto secreto e da 

imunidade parlamentar faziam parte da pauta. Simpatizantes do "Ocupe Wall Street" 

(Occupy Wall Street) também se articularam em apoio ao movimento em diferentes 

cidades. Os protestos que iniciaram em Nova Iorque, reivindicavam ações contra a 

“ganância corporativa” de empresas e governos.  

Não há como controlar completamente a informação na internet. Instrumentos 

de mobilização social como as smart mobs e os flash mobs se mostram cada vez 

mais operantes no ciberespaço para compartilhar informação e estabelecer uma 

nova ordem discursiva no campo da comunicação, novidades que surgiram 

amparadas na cultura da convergência. Segundo Jenkins (2009, p. 331), a 

convergência “está provocando constantes flutuações na mídia e expandindo as 

oportunidades para os grupos alternativos reagirem aos meios de comunicação de 

massa”. Contudo, assim como Rheingold, ele alerta: “quando as pessoas assumem 

o controle das mídias, os resultados podem ser maravilhosamente criativos; podem 

ser também uma má notícia para todos os envolvidos” (JENKINS, 2009, p. 45). Para 

autor (2009, p. 58), que compartilha um pensamento de Lévy: 

 

Estamos realizando experiências com os novos tipos de 
conhecimento que surgem no ciberespaço. Dessa brincadeira, 
acredita Pierre Lévy, surgirão novos tipos de poder político que irão 
operar lado a lado, e às vezes em desafio direto, com a hegemonia 
do Estado-nação e o poderio do capitalismo corporativo.  
 

 

A internet trouxe mudanças na forma como os sujeitos se relacionam com a 

informação. Entre os usuários das mídias tradicionais – rádio, TV, cinema, imprensa – 

ter acesso não significa participar do processo de produção de conhecimento, 

sobretudo, já que essas mídias estabelecem filtros que selecionam os conteúdos 

(gatekeepers). O usuário pode mandar uma carta, telefonar, enviar e-mail ou Short 

Message Service(SMS) a um determinado meio, mas não significa que será atendido 

ou que seu comentário será publicado/veiculado. Não havendo resposta, dizemos 

que houve uma tentativa de participação por parte da audiência, mas sem retorno 

por parte do meio. Algo que não ocorreria com a internet porque, mesmo ocorrendo 

rejeição por parte do veículo, a audiência (espectador/ouvinte/leitor) pode expor sua 

opinião criando um espaço para divulgá-la. A inteligência coletiva soube explorar 
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esses recursos da internet para, como instrumento de poder, expandir suas 

capacidades.  

A internet possibilita criar espaços de discussão, permitindo que diferentes 

vozes sejam ouvidas. Participar produz ação, gera autoria e cria identidades – a 

internet proporciona ao usuário a criação do seu próprio espaço, onde ele poderá ser 

localizado por outros usuários que o reconhecerão enquanto “dono” daquele lugar. 

Na internet, há não somente participação, mas também interação. Os meios 

tradicionais têm buscado investir em dispositivos que propiciem maior interação com 

a audiência para não continuarem perdendo terreno e público para a internet e seus 

aplicativos. Esses meios procuram ver na internet uma aliada e usam essa 

tecnologia para se aproximar mais dos espectadores, disponibilizando parte (ou 

todo) seu conteúdo na rede; uma relação típica da cultura da convergência. Segundo 

André Lemos (2010), houve uma mudança nas estruturas da pirâmide do poder 

midiático massivo, que se tornou “disfuncional na emergente cibercultura”. Não é, 

sem razão, que, cada vez mais, se realizam fusões entre grandes empresas de 

telecomunicações e provedores de conteúdo: “os gigantes buscam se recolocar na 

nova configuração tecnossocial, percebendo que a cibercultura (digital, imediata, 

multimodal, rizomática) requer a transversalidade, a descentralização, a 

interatividade” (LEMOS, 2010, p. 71). 

 

 

4.2 Flash mobs: rompendo paradigmas 

 

Ao longo da História a mobilização de grupos e de multidões sempre foi vista 

como estratégica para a consecução de objetivos que seriam impossíveis de serem 

alcançados mediante ações individuais e os flash mobs estão ligados a esse 

processo cultural e histórico. As manifestações políticas, que envolveram a 

participação popular, como a Revolução Francesa e a Revolução Russa, são 

exemplos do poder das multidões, quando articuladas a partir da disseminação de 

ideais e de propósitos. Particularmente no Brasil, não faltam exemplos do poder da 

multidão: as manifestações estudantis das décadas de 60, 70 e 80; as passeatas e 

comícios pelas “Diretas Já”; as reivindicações públicas dos movimentos sociais, 

dentre outros, marcaram a nossa história. Os flash mobs, como vimos, não seguem 
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esse modelo de mobilização e confrontam a sociedade contemporânea com um 

novo modelo de multidão organizada. Mas, o que vem a ser multidão? 

Existem distintos conceitos para distinguir e definir multidão, público e massa. 

Multidão pode ser definida como “grande número de pessoas unidas 

temporariamente, influenciadas pela mesma emoção e capazes de realizar uma 

ação coletiva.”67 Para se constituir uma multidão, as pessoas precisam estar juntas 

em um determinado local. Já o público, diz Cândido Teobaldo de Souza Andrade, é 

caracterizado por pessoas ou grupos organizados de pessoas, que se reúnem 

independentemente de estarem unidas fisicamente, para encarar uma controvérsia 

com distintas opiniões em relação “à solução ou medidas a serem tomadas frente a 

ela; com oportunidade para discuti-la, acompanhando ou participando do debate 

através dos veículos de comunicação ou da interação pessoal” (ANDRADE, 2008, p. 

3). Na verdade, não há consenso sobre esses conceitos, o que contribui para certa 

confusão na sua compreensão: “se confundem multidão e público sem uma 

qualidade diferençável, a não ser a separação ou contigüidade espacial e talvez o 

número, maior ou menor, dos elementos formadores dessas associações humanas” 

(ANDRADE, 2008, p. 3).  

Contudo, conforme o autor a maioria dos estudiosos, diferencia a multidão do 

público por meio da proximidade espacial. A multidão se agrupa em uma localidade, 

ao contrário do público que não depende do espaço físico para se constituir, 

podendo se reunir/formar física ou virtualmente. A massa, por sua vez, normalmente 

está ligada a uma definição negativa, que sugere manipulação, irracionalidade e 

passividade. “Massa é um conjunto de pessoas dispersas em um meio geográfico e 

que recebem o mesmo estímulo de um determinado veículo de comunicação”68. Ela 

representa, “em relação ao indivíduo, o nexo mais imediato e, por assim dizer, 

primário da sociedade” (ADORNO; HORKHEIMER apud LUGÓ 2010, p. 1). Além 

disso, assinala Lugó, “muitas dessas correlações são flagrantemente ideológicas” e 

visam “desqualificar as mobilizações proletárias e os movimentos socialistas que 

ganhavam corpo na Europa no início do século 20” (LUGÓ, 2010, p. 1).  

Independentemente do conceito, tratamos aqui do agrupamento ou 

ajuntamento de pessoas; agrupamento que se organiza e se mobiliza, por meio da 

internet, em favor de um determinado objetivo. Assim como as multidões das 

                                                             
67Fundamentos de Sociologia – “Categoria, agregados e grupos sociais”. 
68Fundamentos de Sociologia – “Categoria, agregados e grupos sociais”. 
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sociedades pré e pós-industrial, as mobilizações organizadas pela internet envolvem 

pessoas e propósitos. Elas são identificadas como acontecimento e se transformam 

em fenômeno, principalmente pelos meios de comunicação que as configuram e as 

noticiam ao redor do mundo.  

Segundo Patrick Charaudeau, o acontecimento é sempre construído e a 

construção do sentido de discurso resulta de dois processos, “transformação e 

transação”. Desse processo dialético origina o “mundo a comentar” que, “nunca é 

transmitido tal e qual à instância de recepção”. O acontecimento, por sua vez, 

encontra-se “nesse ‘mundo a comentar’ como surgimento de uma fenomenalidade 

que se impõe ao sujeito, em estado bruto, antes de sua captura perceptiva e 

interpretativa” (CHARAUDEAU, 2006, p. 95).  

Os acontecimentos são resultantes da relação entre os sujeitos e as 

instituições e das distintas relações de poder que formam a sociedade. Para torná-

los visíveis e dimensioná-los, as pessoas usam diversos meios e formas. Por serem 

de naturezas diversas, os acontecimentos são planejados e identificados como 

políticos, sociais, culturais e religiosos, como os que ocorreram nos países de origem 

árabe-islâmica. A sociedade, avalia Andrade, “age conjugadamente seguindo as 

normas e tradições estabelecidas e aceitas; a multidão atua pelo desenvolvimento 

do ‘contágio emocional’”; a massa, por sua vez, “age pela convergência de seleção 

de seus integrantes” e o público, apesar da divergência de opiniões, adquire a 

unidade, “buscando atingir uma atitude comum e consequentemente uma decisão 

coletiva, através da discussão das opiniões expostas ao debate público” (ANDRADE, 

2008, p.4).  

Para Danton (2002), a “característica do público é ser racional e defender sua 

individualidade. Enquanto na multidão, o indivíduo quer ser anônimo, enquanto na 

massa, quer ser igual aos outros, no público ele quer ser ele mesmo”. Para Elias 

Canetti, é justamente na massa que o sujeito se sente seguro para ser o que é, sem 

o temor do contato estranho. A uniformidade da massa proporciona alívio e 

desprendimento. Segundo o autor, o “alívio que nela se propaga [...] alcança uma 

proporção notavelmente alta quando a massa se apresenta em sua densidade 

máxima” (CANETTI, 1995, p. 14). Ele caracteriza dois tipos de massa: aberta e 

fechada. 

A massa aberta é a massa natural, a qual está acessível a qualquer 

interessado. Nesse tipo de aglomeração, “fronteira alguma impõe-se ao seu 
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crescimento. Ela não reconhece casas, portas ou fechaduras; aqueles que se 

fecham a elas são-lhe suspeitos” (CANETTI, 1995, p. 15). As mobilizações 

organizadas pela internet também não reconhecem fronteiras, estão em toda parte e, 

como uma massa aberta, abarca “todo aquele que esteja ao seu alcance” (1995, p. 

15). 

 

Um fenômeno tão enigmático quanto universal é o da massa que 
repentinamente se forma onde, antes nada havia. Umas poucas 
pessoas se juntam – cinco, dez ou doze, no máximo. Nada foi 
anunciado; nada é aguardado. De repente, o local preteja de gente. 
As pessoas afluem, provindas de todos os lados, e é como se as ruas 
tivessem uma única direção (CANETTI, 1995, p. 14). 

 

A massa aberta tradicional existe apenas enquanto cresce, “sua 

desintegração principia assim que ela pára de crescer” (CANETTI, 1995, p. 15). Os 

flash mobs continuam existindo mesmo depois de dispersados. Eles dão 

continuidade à sua existência no mundo virtual de onde surgiram. Ganham outra 

dimensão, tornando-se fenômenos midiáticos. Os flash mobs param de crescer, 

enquanto multidão, quando atingem o seu objetivo e isso não é definido nem 

alimentado pela integração de quem observa. As multidões tradicionais crescem e 

sobrevivem mais tempo com a constante agregação de pessoas que são atraídas 

pelas causas que elas promovem ou por algum acontecimento que lhes deram 

origem. Os flash mobs são realizados independentemente de o observador se 

agrupar ou não. A inserção do observador é relevante porque demonstra que ele 

gostou do que viu. Mas, na lógica dos flash mobs, a reação é muito mais levada em 

conta do que a participação.  

“A massa traz sempre vivo em si um pressentimento de desintegração que a 

ameaça e da qual busca escapar através do rápido crescimento” (CANETTI, 1995, 

p.15). Os flash mobs fazem dessa característica inerente às multidões tradicionais 

um dos elementos que os distingue das demais aglomerações. Os mobbers não 

temem a rápida dispersão nem a curta duração da reunião. Ao contrário, usam desse 

artifício para gerar curiosidade e atrair o interesse das pessoas. Quanto menos 

explicado e mais rápido o acontecimento, melhor o resultado. “O movimento de uns – 

pode-se pensar – comunica-se aos outros: mas não é só isso: as pessoas têm uma 

meta. E ela está lá antes mesmo que se encontrem palavras para descrevê-la” 

(CANETTI, 1995, p. 15). A meta dos flash mobs é um conjunto de sensações e 

sentimentos: a diversão, o inusitado, a curiosidade, a provocação e a fuga do tédio. 
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Nem sempre é possível descrever racionalmente uma ação de um flash mob, 

dentro de uma visão “normal” das coisas (de como as pessoas entendem ou 

percebem o mundo); a ação pode se tornar sem explicação porque muitos flash 

mobs foram planejados para parecerem sem sentido mesmo.  

“No local onde ela [massa] surge, em seu verdadeiro cerne, ela não é tão 

espontânea quanto parece. No mais, porém – excetuando-se aquelas cinco, dez ou 

doze pessoas que lhe deram origem -, ela de fato o é” (CANETTI, 1995, p.15).  A 

formação dos flash mobs não é espontânea, mas parece ser. Não é espontâneo 

porque é um evento planejado e até ensaiado (a depender do estilo e formato). 

Contudo, a sua motivação é espontânea porque é livre. As pessoas se submetem às 

ações se sentirem-se à vontade. 

Apesar de parecerem despretensiosos, os flash mobs são organizados, têm 

regras e metas. A pergunta que se faz é: de onde surgiram essas pessoas? Elas 

aparecem e somem rapidamente; seguem cada uma para uma direção diferente, 

misturando-se entre a população que observa intrigada, sem entender direito o que 

está acontecendo. Se alguém, principalmente um repórter, perguntar do que se trata 

a ação, os participantes dão respostas sem sentido. A intenção é deixar algo solto no 

ar para que o enigmático tome o lugar do “previsível”, já que, um dos objetivos dos 

flash mob é quebrar a rotina. Ao contrário da massa fechada, que opera em um 

espaço limitado e fechado, que renuncia seu crescimento em favor da durabilidade 

(CANETTI, 1995), o flash mob, como massa aberta, move-se em espaço abertos e 

de livre acesso; e, mesmo quando acontecem em locais mais restritos e privados, 

como shoppings, os organizadores priorizam as áreas de acesso público.  

Como multidão organizada, os flash mobs fogem aos padrões clássicos de 

reunião em pelos menos dois aspectos gerais: a) pauta/reivindicação; b) figura do 

líder. O fato de os flash mobs não assumirem compromissos da agenda pública 

(política, economia, educação, saúde, segurança etc), já nos assegura essa 

afirmativa. A pauta desse tipo de reunião é a promoção da brincadeira. A ordem do 

dia é se divertir. O não envolvimento com o que se considera sério e urgente, 

levantado nos debates sociais, pode parecer irresponsabilidade/imaturidade, mas, 

demonstra também que nem todos estão interessados em investir seu tempo se 

mobilizando coletivamente em defesa de ações sociais. Também não se pode 

afirmar que, o fato de não saírem às ruas levantando bandeiras de reivindicação ou 

protesto, não estejam individualmente preocupados ou contribuindo com as questões 



106 
 

da sociedade. A multidão de protesto ou reivindicação é uma entre as diversas 

formas de mobilização social.  

Ao final de cada encontro/reunião dos flash mobs não há atas nem lista de 

presença, documentos protocolados, assinatura de acordos etc. O registro fica na 

memória dos participantes e do público/espectador, que pode acompanhar os 

desdobramentos dessas ações na internet. Este, por sua vez, também se envolve 

com as ações em diferentes níveis (comentando, compartilhando na rede), 

aguardando a próxima mobilização para, talvez, também participar. Acordos a serem 

celebrados, encaminhamentos, nota à comunidade, esclarecimentos à imprensa são 

procedimentos que não fazem parte do protocolo dessa mobilização. O objetivo a ser 

alcançado é a realização pessoal de cada mobber e a satisfação de participar das 

experiências propostas pelos flash mobs. E mais: por não parecem exaustivos, 

burocráticos e previsíveis, atraem à participação. É como se a pessoa tirasse férias 

por alguns instantes da vida adulta, cheia de pressões e compromissos, para 

retornar à leveza da infância.  

O segundo aspecto a ser observado é a ausência da figura do líder tradicional, 

da pessoa que oficialmente representa o grupo, delibera, delega, dentre outras 

funções. Algumas escolhas são feitas por meio de enquetes e todos se tornam 

promotores. Há uma articulação coletiva no sentido de agregar pessoas interessadas 

em promover uma atividade. Faz parte desse processo um formato geral, com regras 

estipuladas que norteiam tanto o flash mob como forma específica de articulação 

como também conformam o tema escolhido para a mobilização. A partir de uma 

pergunta, em um site de relacionamento, do tipo: “quem topa organizar um mob?”, as 

pessoas vão curtindo69 e logo a informação se espalha. São apresentadas sugestões 

de local, tema, data e se começa, então, as atividades de planejamento da 

intervenção; caso se trate de um flash mob dance, por exemplo, é necessário 

ensaiar a coreografia em casa ou em um lugar combinado. 

Os flash mobs fogem do que é considerado comum e padrão pela sociedade, 

recorrendo a memórias da infância e a comportamentos inusuais para provocar nos 

sujeitos – participantes e observadores – o prazer que se pode obter em realizar 

coletivamente uma ação inusitada. Tal ação dos mobbers se inspira na convicção de 

que, na sociedade contemporânea, as pessoas se encontram saturadas das coisas 

que vivem (da rotina) e buscam redefini-las, dar-lhes novos sentidos e, agindo com 
                                                             
69 “Curtir” é uma expressão usada pelo Facebook. Quando um usuário faz uso desse dispositivo, significa que ele 
gostou ou aprovou algo que foi publicado. 
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tal convicção, os organizadores e participantes dos flash mobs rompem paradigmas 

e estabelecem novos conceitos e novas práticas sociais. 
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Considerações finais: os flash mobs e a imagem do homem contemporâneo 

 

Entre os comentários a uma notícia sobre um flash mob pillow fight, realizado 

em Cuiabá, em 2012, um internauta postou a seguinte opinião: “Falta do que fazer 

define esse desocupados! Vão procurar uma lavagem de roupa marmanjos! garanto 

que nenhuma dessas meninas ai sabe fazer algo que ajude a mãe delas na 

cozinha!!”.70 Em Belo Horizonte, a realização de um pillow fight em 2009 também 

gerou comentários semelhantes: 

 

 

Imagem 1 – opiniões de internautas, publicadas no You Tube71, em 4 de abril de 2009 

 

Reações como estas são frequentes diante das mobilizações promovidas 

pelos mobbers. Ocupar ambientes públicos - ou ambientes abertos ao público – para 

promover brincadeiras infantis ou para interromper a repetitiva cadeia de ações 

cotidianas pode tanto causar surpresa e admiração como também aversão e 

rejeição. A verdade é que os flash mobs, ainda que pautados pela diversão e 

descontração, incomodam, como todas as multidões. 

Eles incomodam, em primeiro lugar, porque subvertem o sentido tradicional da 

multidão. Eles não protestam, não denunciam nem reivindicam nada ao Estado, nem 

se mobilizam, como afirmou um internauta, para “consertar os erros do Brasil”. O 

paradigma de ação coletiva que é apresentado como referência à crítica aos flash 

mobs é o da multidão movida por “consciência social”, das passeatas contra regimes 

políticos, contra a violência, contra – ou a favor – de políticas públicas determinadas. 

                                                             
70G1.“Jovens e adolescentes fazem 'guerra de travesseiros' em Praça de Cuiabá”. 
71 “Flash Mob - Pillow Fight (Guerra de Travesseiros) BH 2009”. 
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Frente ao paradigma da multidão consciente, da multidão como arma política, os 

flash mobs são inúteis. 

Mas incomodam também porque, ainda que não se orientem pelas grandes 

agendas políticas e sociais, eles questionam, de alguma forma, a ordem. As 

transcrições apresentadas – que apresentam uma percepção de desprezo para com 

os mobs – não cobram desses movimentos uma militância em favor de causas 

sociais. Eles questionam toda e qualquer atividade que não se paute pela utilidade 

econômica e produtiva ou que perturbe a tranqüilidade e previsibilidade das 

atividades cotidianas. Por esta abordagem, os flahsmobeiros não deveriam brincar 

de guerra de travesseiros, nem procurar consertar os erros do Brasil: deveriam, se 

mulheres, lavar roupa ou ajudar as mães na cozinha, ou, mais simplesmente, 

deveriam – todos, homens e mulheres – fazer algo “produtivo” (“esse povo não 

trabalha não?”). 

Frente a uns, os flash mob simbolizam o desaparecimento da consciência 

social. Frente a outros, eles representam transgressões que afetam a “ordem 

natural” da sociedade, uma vez que eles confundem o público com o privado, o 

adulto com o infantil e encaram os gestos rotineiros de efetivação da “ordem” como 

obstáculo à diversão e à criatividade. 

Mas estas apreensões negativas aos mobs não se dirigem apenas aos 

sujeitos participantes destas mobilizações. Elas se expandem em apreciações 

relativas à própria sociedade contemporânea que, em função de algumas de suas 

características, permitiram a emergência de uma geração de sujeitos “alienados” ou 

“irresponsáveis”. Mais do que denunciar pessoas específicas, tais críticas expressam 

um lamento por uma sociedade em que a disponibilidade crescente de recursos 

tecnológicos gerou sujeitos cada vez mais apegados a suas vidas e caprichos 

particulares, “irresponsáveis” do ponto de vista político-social e econômico-produtivo. 

E, vistas sob este aspecto, as críticas dirigidas aos flash mobs – pelos 

saudosos da Passeata dos Cem Mil ou dos comícios das Diretas Já ou, ainda, pelos 

que se apegam à estabilidade da ordem como condição a uma vida tranquila – são 

procedentes: os flash mobs são fruto da sociedade contemporânea, da sociedade 

tecnológica, da cultura internet. 

Alguns autores classificam os posicionamentos a respeito dos impactos das 

tecnologias de comunicação e informação, na organização e na cultura da sociedade 

contemporânea, em dois grupos: de um lado, há os “otimistas”, os tecnofílicos, 
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definidos por Breton (2000)72como um grupo dos “ativistas”, entusiastas que 

defendem os impactos positivos da “revolução internet”; de outro lado estão os 

“pessimistas” e os tecnofóbicos, que vêm com desconfiança a influência da internet 

na educação, na produção do conhecimento, nas relações de sociabilidades no 

mundo contemporâneo. Porém, mais do que lamentar ou comemorar a força das 

novas tecnologias, importa compreender tais tecnologias e como elas constroem 

uma nova sociedade. 

A cibercultura, como muitos acreditam, promove um processo contrário ao da 

cultura do impresso, na qual se privilegia um único sentido (a visão), e que se 

caracteriza pela padronização, homogeneização e pelo individualismo, conforme 

abordagem clássica de McLuhan. Enquanto observador dos acontecimentos de seu 

tempo, McLuhan, no final dos anos 1970,percebeuque os computadores “se 

destinariam a um uso para além das funções meramente contábeis, voltados para 

novas possibilidades de se obter e de se organizar as informações” (PEREIRA, 

2003, p. 2) e apontou para uma nova forma de relacionamento sociocultural que 

surgiria futuramente:  

 

um processo de trocas de informações cada vez mais rápido e 
intenso havia se iniciado e que levaria à perda ou, ao menos, a uma 
transformação profunda, das referências nas quais as culturas 
costumavam se orientar, envolvendo todos em torno de 
acontecimentos comuns, de forma única, tal como nas pequenas 
vilas, ou cidadezinhas, porém, com dimensões que abarcariam o 
mundo inteiro (PEREIRA, 2003, p. 2). 
 

 

Este “processo de trocas de informações cada vez mais rápido e intenso”, 

antecipado por McLuhan, materializou-se poucas décadas depois por meio da 

cibercultura, e especialmente da internet. McLuhan adotou o termo “aldeia global” 

para designar as características da nova cultura que se afirmaria a partir dessa 

intensificação do processo de trocas de informações. Dentre as características da 

“aldeia global”, McLuhan destacou a “retribalização da experiência social” (LEMOS, 

2010) e também a modificação das formas de construção do conhecimento: se a 

imprensa de Gutenberg encorajou o que McLuhan chama de “narcose dos sentidos”, 

                                                             
72Jovens em Rede – (O culto à Internet: uma ameaça aos laços sociais?) BRETON, Philippe. Éditions La 
Découverte: Paris, 2000. 
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mediante a exacerbação de um único sentido (a visão), “os novos media estariam 

favorecendo a tactilidade, o retorno à oralidade e à simultaneidade” (LEMOS, 2010, 

p. 69).  

Em nosso tempo, avalia Lemos, a cibercultura promove uma integração ampla 

dos sentidos. A tecnologia dos computadores ligados em rede, oposta à tecnologia 

do impresso, mostra-se mais próxima do “tribalismo anterior à escrita e à imprensa”, 

só que em outra dimensão, visto que ela realiza o antigo sonho da 

superenciclopédia, que arquiva “todo” o conhecimento produzido pela humanidade 

(LEMOS, 2010). A dinâmica social atual do ciberespaço concretiza também o sonho 

macluhaniano de conexões que se realizam em escala mundial: 

 

a conjunção de uma tecnologia retribalizante (o ciberespaço) com a 
socialidade contemporânea vai produzir a cibercultura profetizada por 
McLuhan. Parece que a homogeneidade e o individualismo da cultura 
do impresso cede, pouco a pouco, lugar à conectividade e 
retribalização da sociedade (LEMOS, 2010, p. 71). 
 
 

Contudo, como aponta o próprio André Lemos, as análises a respeito da nova 

cultura surgida das tecnologias de informação não são homogêneas. Teóricos como 

Jean Baudrillard e Paul Virilio acreditam que as novas mídias digitais de 

comunicação, ou melhor, a cibercultura, não promovem uma retribalização, mas uma 

“mera circulação de informações” (LEMOS, 2010, p. 72-73). Para esses autores, as 

novas mídias promovem a cultura do excesso, na qual quanto mais se troca 

informação, menos se exerce a comunicação. Segundo Virilio, “as novas tecnologias 

do tempo real, do ao vivo (live), estabelecem uma institucionalização do 

esquecimento”. Isso porque “elas requerem respostas imediatas, não privilegiando a 

reflexão, o debate ou mesmo o exercício da memória” (LEMOS, 2010, p. 72). 

Estaríamos trocando a “verdadeira comunicação pela simulação”, numa cultura onde 

“o real desaparece com a instituição do seu simulacro”. 

Os flash mobs são parte das múltiplas experiências coletivas que constituem a 

contemporaneidade, que vive intensamente as dinâmicas das novas tecnologias de 

comunicação. Eles também refletem – por sua ênfase nas relações do cotidiano e por 

não se associar às bandeiras do mundo institucional – um processo que foi 

identificado pelo sociólogo francês Michel Maffesoli (1984)73  como de emergência 

de novas formas de “socialidade”, associadas às novas tecnologias digitais 

                                                             
73MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente. Rocco: Rio de Janeiro, 1984. 
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(cibersocialidade).Na percepção de Maffesoli, a socialidade é um conceito oposto ao 

da sociabilidade; ela é constituída a partir de práticas cotidianas efêmeras, 

enraizadas no presente; a socialidade reflete a multiplicidade das experiências 

banais coletivas e não as relações institucionalizadas e formais que caracterizam a 

sociabilidade. 

 

A socialidade marcaria os agrupamentos urbanos contemporâneos, 
diferenciando-se da sociabilidade ao colocar ênfase na tragédia do 
presente, no instante vivido além de projeções futuristas ou morais, 
nas relações banais do quotidiano, nos momentos não institucionais, 
racionais ou finalistas da vida e de todo o dia (LEMOS, 2010, p. 82. 
Grifos nossos). 

 

Por focar no presente (caótico de múltiplos valores e crenças), a socialidade 

contemporânea não investe mais no dever ser, mas naquilo que é, no tempo 

presente, em detrimento do futuro. Para Maffesoli (cf. LEMOS, 2010, p. 83), a 

socialidade “não seria, assim, contratual, no sentido dos engajamentos políticos fixos 

ou dos pertencimentos a classes sociais definidas e estanques. Ela seria efêmera, 

imediata, empática”.74 

Ainda segundo Maffesoli, somente as experiências vividas por uma pessoa 

podem aproximá-la de um grupo e fazê-la se sentir parte dele. O autor assinala que 

tais experiências podem surgir da irrealidade, de um mundo imaginado, “porém para 

aqueles que pertencem a esse mundo ele é muito real e suas experiências 

cotidianas confirmam ou desmentem tal mundo” (BARBOSA, 2010, p. 136). A 

socialidade contemporânea estabeleceria, assim, uma pluralidade de valores na qual 

“o indivíduo desempenha papéis, produzindo máscaras dele mesmo, agindo numa 

verdadeira teatralidade quotidiana” (LEMOS, 2010, p. 83).  

Como fenômeno que reflete princípios da socialidade contemporânea, os 

mobbers reelaboram as experiências vividas (de distintas esferas, incluindo a 

publicidade e a indústria cultural) e o resultado desse processo de reelaboração é 

difundido em forma de conceitos e valores mobióticos (diversão, conforto, a 

valorização do inusitado, a recusa em estabelecer compromissos com os temas da 

agenda social). Ou seja, os flash mobs se mostram impregnados por elementos 

                                                             
74MAFFESOLI, Michel. O ritmo da vida: variações sobre o imaginário pós-moderno. Rio de Janeiro: Record, 

2007. 

 



113 
 

típicos da cibersocialidade – a efemeridade, a fantasia, a busca intensa pelo 

prazer/diversão, a instantaneidade, o não comprometimento com causas sociais.  

No teatro construído pelas mobilizações instantâneas, os mobbers vivem uma 

fantasia sem, contudo, se esquecerem completamente da realidade que os rodeiam. 

O fato de não se envolverem com projetos e demandas relacionadas ao bem-estar 

da sociedade como um todo não significa que eles estejam alheios a essa agenda e 

desconheçam totalmente os debates em torno dela. Porém, mais do que se ocupar 

com as estruturas de poder e com a construção do futuro, eles optaram por desafiar 

as “relações banais do quotidiano” e a “tragédia do presente”.  

Há quatro décadas, muitos jovens foram mobilizados e responderam ao 

chamado para pegar em armas e desafiar a ditadura militar no Brasil; duas décadas 

depois, outros jovens se organizaram em multidões e foram às ruas, com suas caras 

pintadas, exigir a deposição de um presidente da República. Mais duas décadas se 

passaram e hoje se veem jovens lutando com travesseiros ou apenas com os dedos, 

imitando armas imaginárias, em eventos como flash mob finger gun. Estas ações, 

que apontam lógicas distintas de organização de mobilizações, não podem ser lidas 

como “regressão da consciência social” ou ampliação da “passividade e 

conformismo” da geração que vive a revolução internet. Tais lógicas refletem, 

principalmente, mudanças culturais oriundas das condições tecnológicas de 

construção do conhecimento e de difusão das informações no mundo 

contemporâneo.  

Há quatro décadas, construir um novo mundo implicava enfrentar a ordem 

estabelecida que se vislumbrava por detrás das banalidades cotidianas, ignorar a 

rotina do dia a dia em favor das análises e ações contra os aspectos “estruturais” da 

sociedade. No mundo dos mobbers, as banalidades cotidianas não são apenas uma 

máscara superficial que oculta uma “realidade profunda”; elas fazem parte da própria 

realidade e, neste sentido, qualquer ato contra a previsibilidade dos comportamentos 

sociais (a exemplo de simplesmente bater os sapatos no chão, como se deles se 

pretendesse retirar uma pedra) pode contribuir para (ou atestar) a emergência de um 

novo mundo e de uma nova cultura. 

Para Maffesoli, o ser consciente contemporâneo, ou mais simplesmente, o 

homem contemporâneo, vê o mundo é como um sonho, “uma fábula de efeitos reais 

direcionada pelas imagens de uma semicultura”. Os tempos atuais são os tempos da 
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impessoalidade; os sujeitos pensam o mundo a partir de sua imaginação, de suas 

memórias construídas por experiências que, por vezes, sequer vivenciaram. 

 

–memórias construídas pela semicultura midiática, um arquétipo 
estruturado e estruturante pelo inconsciente coletivo, isto é, o eu 
perde-se no oceano da pluralidade, mas se encontra quando suas 
características sociais, econômicas, políticas e religiosas são 
compatíveis com os outros (BARBOSA, 2010, p. 135). 

 

De onde vêm as imagens e as memórias que alimentam o universo dos flash 

mobs? Em muitos casos, do universo infanto-juvenil das histórias em quadrinhos e 

desenhos, seriados, filmes, novelas, dentre outras experiências e vivências. De onde 

vem, por exemplo, a inspiração do flash mobfinger gun75, senão, de filmes como 

bang-bang e outros semelhantes, no qual os atiradores sacam rapidamente suas 

armas para acertar, sem titubear, o rival? Esse mundo é formado por guerreiros que 

usam armas de travesseiros e papelão, pistolas de dedo e aparecem sem calças, 

como nos lembra a história do rei76 que pensava estar bem vestido, quando na 

verdade estava nu.  

No dia 24 de novembro de 2012, na Av. Paulista, em São Paulo, um grupo de 

flashmobeiros organizou um flash mob “Pica-Pau desce as cataratas”. A inspiração 

surgiu de um episódio da série de animação, intitulado “Pica-Pau: vamos às 

cataratas do Niágara”. Nesta ação, os participantes, usando capas de chuva de cor 

amarela – idênticas às utilizadas pelos personagens do desenho animado –, saem às 

ruas para imitar algumas cenas do episódio. Eles se dividem em dois grupos, 

formam uma espécie de túnel e, a cada carro que o atravessa, eles começam a gritar 

e erguer as mãos, como nas famosas olas promovidas pelas torcidas de futebol. 

Quem observa a inusitada cena e desconhece o episódio em questão não 

compreende o sentido da intervenção. Mas os que trazem na memória a lembrança 

do episódio são imediatamente atingidos pela mobilização. Os flash mobs costumam 

ser filmados e os vídeos produzidos são postados em blogs ou em sites como You 

Tube. Um comentário a um desses vídeos, postado por um internauta que afirma não 

nutrir uma percepção positiva a respeito dos flash mobs, apresentou o seguinte 

relato:  

 

                                                             
75Flash mob no qual o grupo usa os dedos para imitar uma arma, simulando um tiroteio. 
76“Roupas Novas do Rei” – Fábula do dinamarquês Hans Christian Andersen.  
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Flashmob por definição é uma coisa idiota, e é uma moda que não 
vai fazer falta, mas como não podia ser ruim de todo, alguma dessas 
manifestação de desocupados tinha que ser boa. No vídeo acima 
recriam a clássica cena do desenho “Pica-Pau desce as cataratas do 
Niágara”. Não exatamente com uma multidão, mas o bastante para 
fazer todo motorista com mais de trinta anos e um pingo de senso de 
humor dar risada. Se você lembra do episódio e quer matar a 
saudade, veja o vídeo abaixo. Se você tem menos de... 25, e não tem 
a menor idéia do que estou falando, veja o vídeo abaixo (grifos 
nossos)77. 

 

O comentário, ainda que elaborado por uma pessoa que qualifica os flash 

mobs como “uma coisa idiota” e “manifestação de desocupados”, sintetiza a lógica 

de constituição destas mobilizações: ocupar o espaço público (a Avenida Paulista, 

centro financeiro de São Paulo) para promover um evento que proporcione diversão 

(“para todo motorista com mais de trinta anos e um pingo de senso de humor”). A 

diversão é assegurada pelo reconhecimento de situações ou eventos que remetem a 

um imaginário infanto-juvenil, de descompromisso com as obrigações sociais. E, 

mais importante, a diversão se faz também pela quebra das expectativas de 

repetição dos gestos cotidianos.  

O desvirtuamento das banalidades cotidianas produz uma ruptura na maneira 

de viver a “tragédia do presente”: a avenida símbolo do trabalho se transforma em 

ambiente de diversão e os flash mobs, de coisa idiota, mostram a força capaz de 

provocar uma risada surpreendente em pessoas que pareciam somente envolvidas 

nas ações que garantiam a repetição de suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77Blog do Cardoso – “Pica-Pau desce as cataratas do Niagara”. 
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ANEXO – Imagens de flash mobs 
 

1.Pillow fight day 

 

         Fash mob em Budapeste/Hungria - 2012                                    Fash mob em Sófia/Bulgária - 2011 
Fonte: UOL Notícias                                                                    Fonte: Reuters/Extra – versão eletrônica 

 

 

 

Fash mob em Zurich/Suíça- 2011                      Parque do Ibirapuera, capital paulista, em 04 de abril de 2009 
Fonte: Reuters/Extra – versão eletrônica                         Fonte: O Estado de São Paulo – versão eletrônica 

 
 
 
 

2. Flash mob dance 

 

                   Nova Iorque - abril de 2012.                                   Nova Iorque - março de 2012. 
             Fonte: Eletronic Dance Music Flashmob                                   Fonte: Google Imagem 
 

 



125 
 

3.Flash mob zombie walk 

 

 

Zombie Walk - Porto Alegre2012             

Fonte: Zombie Walk Porto Alegre 
 

 

Zombie Walk -Salvador 2011 Fonte: Zombie Walk Salvador  

 

4.Flash mob free hugs 

 

Free hugs - Campos dos Goytacazes 2012 Fonte: Flash Mob Campos 
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5. Flash mob war tube 

 

 

                     War Tube - São Paulo 2010                                              War Tube - São Paulo 2010                                                                  
                    Fonte: Guia Folha de São Paulo                                       Fonte: jaycbe.blogspot.com.br 
 
 
 
 

 
6. Flash mob pica-pau desce as cataratas 
 

 
 
             Avenida Paulista/2012                                                                     Avenida Paulista/2012 – Fonte: R7.com 
          Fonte: UOL Notícias: seção - Imagens do dia 

 
 

 


