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RESUMO

A atual expansão do uso de ferramentas online de compartilhamento de conteúdos produzidos 
pelos usuários é representada pela posição que ocupam dentre os sites mais visitados da web. 
Tais sites estão dentre as aplicações que se convencionou chamar de Web 2.0 e que reúnem 
aspectos: (i) tecnológicos, que possibilitaram maior exploração da web; (ii) sociais, devido a 
atuação participante dos usuários;  e (iii)  comerciais. Pode-se,  então,  notar o fomento,  por 
parte dessas aplicações, de um ambiente para a produção colaborativa e para a interatividade 
do seu público, que gera, dessa forma, um acervo coletivo e imaterial (commons), através de 
processos  comunicativos  e  informacionais  à  luz  da  cibercultura  e  das  leis  que  a  gerem. 
Portanto, escolheu-se o YouTube como objeto de um estudo de caso que teve como finalidade 
discutir a comunicação na Web 2.0 em processos colaborativos e suas apropriações, visto que 
constitui um dos maiores e mais acessados acervos de vídeos do ciberespaço. Este estudo de 
caso analisou o YouTube de acordo com categorias que expressam funções pós-massivas das 
aplicações  das  novas  mídias  digitais:  (i)  interface,  navegabilidade  e  customização;  (ii) 
interatividade e organização social em rede; (iii) geração e compartilhamento de conteúdo; 
(iv) classificação, folksonomia ou tagging; (v) notificações e estatísticas; e (vi) mobilidade e 
integração. Com isso, construiu-se uma compreensão do YouTube, em concordância com o 
modelo de negócios das chamadas aplicações Web 2.0, e se evidenciou uma aproximação das 
práticas desse ambiente com o uso da colaboração (característica de projetos técnicos, sociais 
e ideológicos na internet) dos usuários para com a plataforma, na formação de um commons 
digital. Para tal, foram utilizados dados de estudos anteriores, análises e dados coletados, além 
de exemplos de uso do YouTube.

Palavras-chaves: Cibercultura. Web 2.0. Colaboração. Commons. YouTube.  



ABSTACT

The  current  expansion  of  the  use  of  online  tools  for  sharing  user-generated  content  is 
represented by the position they occupy among the most visited sites on the web. Such sites 
are  among the applications that  are  referred to  as Web 2.0 and bring together aspects (i) 
technology,  which  allowed  greater  exploitation  of  the  web,  (ii)  social,  because  the 
performance of the participating users, and (iii) commercial. One can then note the promotion, 
by such applications, of an environment for collaborative production and interactivity of your 
audience, generating thus a collective and immaterial heap (commons), through informational 
and communicative processes will light of cyberculture and the laws that manage it. Thus, we 
chose YouTube as the subject of a case study with the purpose to discuss communication in 
Web 2.0 in collaborative processes and their  appropriation,  since it  constitutes one of the 
largest and most accessible collections of video of cyberspace. This case study has examined 
YouTube according to categories that express functions after massive of application of new 
digital  media:  (i)  interface,  navigation  and  customization,  (ii)  interactivity  and  social 
networking organization, (iii) generation and sharing content, (iv) classification, folksonomy 
or tagging, (v) notifications and statistics and (vi) mobility and integration. As a result, built 
up an understanding of YouTube, in agreement with the business model of so-called Web 2.0 
applications,  and  showed  a  practical  approximation  of  that  environment  with  the  use  of 
collaboration users (characteristic of technical, social and ideological projects  in web) to the 
platform,  the  formation  of  a  digital  commons.  To  this  end,  we  used  data  from previous 
studies, analysis and data collected, and examples of use of YouTube.

Keywords: Cyberculture. Web 2.0. Collaboration. Commons.  YouTube.
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1 INTRODUÇÃO

A  partir  dos  anos  1990,  as  mídias  digitais  passam  a  compor  o  cenário 

comunicacional, principalmente, com a popularização do uso da internet e, posteriormente, 

com as possibilidades móveis promovidas por celulares e demais dispositivos portáteis, além 

da conexão com a rede mundial de computadores, rede de telefonia móvel, Bluetooth e outras 

formas de conectividade.

Dentre as novas mídias criadas com base na internet, se pode citar as rádios web, os 

sistemas P2P de compartilhamento de dados, os podcasts, as TVs web, os jornais, revistas e 

livros  online,  dentre  outros.  Todas  estas  manifestações  inseriram  novas  práticas 

comunicacionais  e debates  sobre várias  questões  éticas,  técnicas  e  culturais,  como direito 

autoral,  privacidade,  segurança,  qualidade  e  credibilidade  de  conteúdos,  padronização, 

linguagem, cidadania, democratização da mídia, dentre outras.

Com tantas  alternativas  de  comunicação  e  informação  advindas  com as  mídias 

digitais,  a  participação de indivíduos em rede  (isoladamente ou agrupados)  e  entidades  é 

crescente,  desde  a  popularização  da  internet,  possibilitando  que  as  mídias  ou  ambientes 

criados  propaguem  ideias,  interatividade,  colaboração,  democratização  da  produção  e 

transmissão  de  conteúdos  pessoais  e  coletivos,  diversidade  e  segmentação  de  conteúdos, 

multiplicação  dos  comunicadores;  abrangência  mundial,  instantaneidade  e  assincronismo. 

Todos  fenômenos  típicos  da  cibercultura  vivenciada  por  uma  sociedade  já  acostumada  à 

conexão e às tecnologias da comunicação e informação – TICs.

Tais tecnologias fomentaram a participação e a criatividade do público, inclusive 

com a contribuição dos usuários das mídias do ciberespaço, como visto nos últimos anos, 

principalmente com a difusão de aplicações que integram a chamada Web 2.0. Tais aplicações 

são sites, os quais se considera formarem uma segunda geração de ambientes da web que, 

mediante  o  avanço  tecnológico,  associam  exploração  comercial  e  atuação  social, 

principalmente com a produção de conteúdos e criação de redes de relacionamento entre os 

usuários dessas ferramentas.

Dos  sites  mais  visitados  atualmente  na  web,  são  as  ferramentas  de 

compartilhamento  e  produção  de  conteúdos  pelos  usuários  que  ocupam  as  primeiras 

posições1.  Dentre  estas,  destaca-se  o  YouTube,  site  de  compartilhamento  de  vídeos  que 

1 Ver sites de tráfego da internet, como o Alexa, disponível em <http://www.alexa.com/>.
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apresenta várias funcionalidades características da Web 2.0 e que, devido a sua popularidade, 

foi  adquirido  por  uma  grande  corporação,  a  Google  Inc.  O  site  é  um exemplo  de  uma 

aplicação comercial que recebe a colaboração de seus usuários para se tornar um dos maiores 

sites da Web 2.0 e possui um dos maiores acervos de recursos digitais:  os seus vídeos e 

informações complementares.

Diante das questões aqui apontadas, o YouTube é indicado como objeto para um 

estudo de caso que terá como finalidade discutir a comunicação na Web 2.0 em processos 

colaborativos e suas apropriações. Procura-se verificar, nessas condições, qual a relação das 

práticas do YouTube com um ambiente para a produção colaborativa e para a interatividade 

do seu público, que gera, dessa forma, um acervo coletivo e imaterial (commons), buscando-

se entender este processo comunicativo e informacional à luz da cibercultura.

Esta pesquisa visa entender o YouTube enquanto mídia social de compartilhamento 

de  conteúdos  unicamente  produzidos  por  seus  usuários  (peer-content ou  user-generated 

content), em concordância com as aplicações Web 2.0 e características comunicacionais pós-

massivas da cibercultura. A partir de um levantamento de pesquisas prévias e experimentação 

do  YouTube,  categorias  foram  escolhidas,  por  caracterizarem  funções  pós-massivas  das 

aplicações  Web2.0  para  descrevê-lo  e  que  fomentam  a  possibilidade  de  um  ambiente 

colaborativo  e  interacional.  Dessa  forma,  a  dissertação  também aborda  os  aspectos  e  as 

possibilidades da colaboração e apropriação do commons gerados com o compartilhamento de 

produções  e  postagens  individuais,  que  acabam  por  constituir  um  dos  maiores  e  mais 

acessados acervos de vídeos do ciberespaço.

A dissertação está  dividida em quatro capítulos:  o  primeiro  trata  dos  principais 

aspectos  da comunicação na  cibercultura,  guiando-se pelas  três  leis  indicadas  por  Lemos 

(2003,  2005):  reconfiguração  das  mídias,  liberação  do  polo  emissor  e  conectividade 

generalizada, por se considerar que estas leis ajudam a demonstrar o panorama das principais 

características e práticas da cibercultura. 

O segundo capítulo traz subsídios teóricos e exemplos que se podem relacionar ao 

conceito de Web 2.0 (O'REILLY, 2005), suas características gerais, bem como a sua relação 

com as mídias sociais, dentro da perspectiva da cibercultura. 

Já o terceiro capítulo aborda a colaboração na internet, focando no fenômeno da 

produção  baseada  em  commons,  inicialmente,  tratando  de  projetos  de  cunho  social  e 

ideológico e como tais práticas, posteriormente, passaram a ser a chave de um modelo de 
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negócios  da  web  baseados  em  serviços  com  conteúdos  produzidos  pelos  usuários  das 

plataformas da Web 2.0. 

Por fim, o quarto e último capítulo apresenta um estudo de caso do YouTube de 

acordo com categorias que expressam funções pós-massivas de aplicações das novas mídias 

digitais,  buscando compreendê-lo em concordância com as chamadas aplicações Web 2.0. 

Para tal,  são utilizados dados de estudos anteriores,  análises e dados coletados da própria 

ferramenta, além de exemplos de uso. Dessa forma, tenta-se evidenciar uma aproximação das 

práticas desse ambiente com uma possível exploração dos atos colaborativos dos usuários em 

relação à plataforma na formação de um commons digital. 
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2 COMUNICAÇÃO NA CIBERCULTURA

O  crescente  engajamento  humano  para  com  as  tecnologia  da  informação  e 

comunicação, ao redor do mundo, repercutiu em várias esferas da vida cotidiana e fez emergir 

muitas pesquisas orientadas a analisar aproximações e diferenças entre as culturas  online  e 

offline  e os impactos que uma realiza sobre a outra. Dessa forma, muito tem se falado de 

cibercultura, ciberespaço, cibercidades, cibercrimes, ciborgues e demais palavras originadas 

pelo emprego do prefixo “ciber”, com o intuito de destacar a já instaurada e cada vez mais 

presente atuação dessas tecnologias digitais telemáticas na sociedade. 

No sentido de tentar explicar esse fenômeno, Lemos (2003) chama a atenção para a 

tendência de se nomear as diferentes épocas históricas de acordo com os artefatos que as 

marcaram, de forma que o prefixo “ciber” destaca um aspecto tecnológico da cibercultura. 

Esta  mesma  visão  também  é  compartilhada  por  Trivinho  (2008,  p.13)  em  relação  à 

cibercultura, que diz que “o termo, tomado em larga acepção, concentra potencial semântico 

epocal: nomeia e caracteriza a era tecnológica atual, articulada por redes digitais”. O termo 

'ciber' anuncia então uma era onde computadores, celulares e outros dispositivos conectados 

às  redes  digitais  potencializam a  comunicação  e  as  interações  sociais,  assumindo  grande 

importância  nos  campos  social,  científico  e  comercial,  dentre  outros.  Com  isso,  muitos 

pesquisadores  voltaram  suas  atenções  para  os  desdobramentos  e  impactos  nos 

comportamentos social e comunicacional na cibercultura. 

Para um melhor entendimento desde aspecto da cultura, podemos recorrer a Lévy 

(1999,  p.17),  que  a  define  como “um conjunto  de  técnicas  (materiais  e  intelectuais),  de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamentos e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço”. Este, por sua vez, é considerado por Lévy (1999, p.17) 

como uma rede, um meio de comunicação que constitui “não apenas a infraestrutura 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”. Deste ponto, forma-

se  um  campo  de  estudo  para  os  desdobramentos  em  relação  ao  espaço,  neste  caso,  o 

ciberespaço. 

Para  melhor  entender  a  estrutura  da  nova  conjectura  da  noção  de  espaço,  é 

importante destacar o que Castells (1999a) considera o espaço dos lugares2 e o espaço dos 

2 Sobre o espaço de lugares, Castells (1999a, tradução nossa) explica: “eu defino um lugar como um local cuja  
forma,  função  e  significado estão  auto-contidos dentro  das  fronteiras  da  contiguidade  territorial.  […]  A 
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fluxos.  É  no  espaço  dos  fluxos  que  podemos  endereçar  as  trocas  comunicacionais  da 

cibercultura e que melhor caracteriza o ciberespaço. Para o autor, o ciberespaço é um dos 

componentes do espaço dos fluxos, que é constituído de: (1) infra-estrutura tecnológica e 

sistemas de comunicação e  de informação;  (2) redes,  interações sociais  e seus atores;  (3) 

processos  horizontais  de  comunicação,  solidariedade  e  cooperação  na  internet;  (4) 

movimentos sociais; e  (5) processos de interações para ligação de pessoas e instituições. 

Essas e, possivelmente, outras dimensões relacionam os dois espaços, o de lugares e o de 

fluxos, e também ajudam a formar a cibercultura.

À década de 1980 foi dada a nomenclatura de ‘Era da Informação’3 para o período 

histórico que substituiria a ‘Era Industrial’: dado o contexto onde a tecnologia deixava de ser 

simplesmente um aspecto instrumental e passava a prover fenômenos de sociabilidade e de 

produção cultural. Foi dada importância aos fatores que impregnam de sentido a tecnologia 

em tal  nomenclatura. Esse argumento não nega a contribuição do aspecto instrumental da 

tecnologia  para  a  formação da  cibercultura,  mas  apenas  associa  sua importância  a  outros 

fatores, tais como o uso que lhe é atribuído e as apropriações táticas que ocorrem no decorrer 

dessa utilização.

Uma nova ambiência  passa  a  ser  experimentada,  portanto,  com a  utilização  de 

ferramentas que para além de meramente informar, comunicam - e assim se transformam em 

vetores de produção de novas formas de sociabilidade,  estas consistindo em um dos mais 

relevantes aspectos na experiência do ciberespaço, sendo estas influenciadas por variáveis 

sociais e técnicas, como Ribeiro (2003, p.22) salienta:

[…] embora esse ambiente de convivência tenha sido possível apenas através do 
contexto de inovações e desenvolvimentos tecnológicos, curiosamente tal fato não 
parece ser o foco de atenção principal quando se busca o entendimento dos fatores 
que promovem a dinâmica social estabelecida nas redes eletrônicas. Entre alguns 
autores, como Stone (1995) e Rheingold (1996), percebe-se uma certa tendência a 
enfatizar  a  posição  da  grande  influência  do  espírito  comunal  verificado  nos 
primeiros exploradores, conseqüência de todo contexto sócio-cultural que envolvia o 
movimento da contracultura (variável social) presente na época do surgimento do 
ambiente comunicacional da rede, em detrimento da outra postura essencialmente 
movida  pelo  fascínio  das  possibilidades  técnicas.  Em  decorrência,  o 
desenvolvimento da técnica propiciadora de tais possibilidades comunicacionais e 

organização social e representação política também são predominantemente baseadas em lugar. E identidade 
cultural  é  frequentemente  construída  com  base  no  compartilhamento  de  experiência  histórica  em  um 
determinado território”. Original: “I define a place as the locale whose form, function, and meaning are self-
contained  within  the  boundaries  of  territorial  contiguity.  […]  Social  organization  and  political  
representation also are predominately place based. And cultural identity is often built on the basis of sharing  
historical experience in a given territory”.

3 O primeiro uso da expressão é a Peter Drucker, um filósofo e economista nascido na Áustria.  
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interacionais (variável técnica) parece ter sido freqüentemente colocado em segundo 
plano no grau de importância como fator constituinte dessas relações, tendo sido 
considerado,  na maioria  das  vezes,  somente  o seu  caráter  instrumental,  ou seja, 
apenas como suporte para o laboratório de experiências sociais.

Para  Lemos  (1999,  online),  “a  cibercultura,  em  todas  as  suas  expressões  é, 

precisamente, esta  reliance social potencializada pela tecnologia micro-eletrônica” e reforça 

essa  ideia  ao dizer  que a  “cibercultura  é  a  socialidade que se apropria  da  técnica”.  Esse 

conceito de “socialidade” empregado pelo autor é oferecido pelo sociólogo Michel Maffesoli 

(1987).  A socialidade estaria  focada no presente e  no cotidiano dos cidadãos nos  centros 

urbanos contemporâneos e teria uma conotação mais informal do que a representada pelo 

conceito  de  sociabilidade4.  Com  base  nesse  conceito,  Lemos  (1999,  online) considera  a 

cibercultura como fruto dessa “socialidade” no ciberespaço:

A  cibercultura  forma-se  precisamente  da  convergência  entre  o  social  e  o 
tecnológico, sendo através da inclusão da "socialidade" na técnica que ela adquire 
seus  contornos  mais  nítidos.  Não  se  trata  obviamente  de  nenhum determinismo 
social ou tecnológico e sim de uma processo simbiótico onde nenhuma das partes 
determina irreversivelmente a outra.

 Já no trabalho intitulado “Cibercultura - alguns pontos para compreender a nossa 

época”, que teve o objetivo de apresentar a cibercultura, perpassando pelos aspectos social, 

comunicacional, político, artístico e outros, que ajudam a explicar a sua complexidade, Lemos 

(2003)  conclui  que  o  imaginário  de  um  futuro  marcado  por  máquinas  deve  permitir  a 

verificação do fator humano e das consequências positivas e negativas dessa nova cultura. 

Considerando assim a cibercultura como a já vivenciada cultura permeada pelas tecnologias 

digitais, destacando as telecomunicações e a informática, o autor pontua que:

O termo está recheado de sentidos mas podemos compreender a cibercultura como a 
forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e 
as novas tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência das 
telecomunicações com a informática na década de 70 (LEMOS, 2003, p.1).

Diante  das  definições  apresentadas,  nota-se  que  apesar  do  “determinismo 

tecnológico” que o termo “cibercultura” enseja, o que se deve evidenciar não é apenas o atual 

avanço tecnológico, mas também as novas vivências sociais e culturais realizadas com o uso 

4 É este conceito de socialidade que é utilizado ao decorrer desse texto, pois entende-se que está também 
associado à cibercultura e às suas relações com as tecnologias e práticas informacionais e comunicacionais da 
contemporaneidade. 
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dessa  tecnologia.  A  convergência  dessas  vivências  e  apropriações  das  tecnologias  de 

telecomunicação  e  da  informática  dão  origem à  cibercultura  e  a  todas  as  suas  esferas  - 

política,  econômica  e  em  particular,  cultural,  como  aponta  Barbero  (2006,  p.  54  apud 

BARROS, 2007, p.2):

[…] o que a revolução tecnológica introduz em nossa sociedade não é tanto uma 
quantidade inusitada de novas máquinas, mas, sim, um novo modo de relação entre 
os processos simbólicos – que constituem o cultural – e as formas de produção e 
distribuição  dos  bens  e  serviços:  um  novo  modo  de  produzir,  confusamente 
associado a um novo modo de comunicar.

Buscando uma compreensão mais sistemática dos aspectos comunicacionais e suas 

relações  com os  desdobramentos  observados  nas  esferas  sociais,  tecnológicas  e  culturais, 

Lemos (2003, 2005) propôs as três leis que geram e explicam os fenômenos da cibercultura: 

(1) reconfiguração, (2) liberação do polo emissor e (3) conectividade generalizada. 

Com o pronunciamento da primeira lei da cibercultura proposta, a reconfiguração, 

há um alerta  contra  os  anúncios  de substituição e  aniquilação de  meios  e  práticas  sócio-

comunicacionais anteriores à cibercultura, pois chama-se a atenção para o real processo em 

curso, o de “reconfigurar práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de 

seus respectivos antecedentes” (LEMOS, 2003, p.8). 

Para reforçar a ideia da reconfiguração entre as modalidades midiáticas citadas por 

Lemos (2003), pode-se recorrer ao trabalho “Culturas e arte do pós moderno: Da cultura das 

mídias à cibercultura” de Santaella (2004a), que traz um panorama da cultura dos meios de 

comunicação e suas transformações ao longo da Era Industrial até a Era da Informação. A 

autora inicia este panorama destacando que no século XIX, a distinção entre cultura erudita e 

popular  era  bastante  acentuada  e  associadas  às  classes  elitizadas  e  dominadas, 

respectivamente. No século XX, verificou-se a massificação dos meios de comunicação e, 

com isso, a difusão dos limites entre as duas culturas, além do surgimento de um produto da  

combinação dessas duas vertentes. 

Consagra-se assim, segundo a autora, a cultura das massas e o erudito; o popular e 

o massivo coexistem, tornando-se muito evidentes nos anos 80. A partir da década seguinte, 

com a emergência da internet, a chamada cultura das mídias, que antes se referia a “quaisquer 

meios  de  comunicação  de  massa  –  impressos,  visuais,  audiovisuais,  publicitários  –  e  até 

mesmo para  se  referir  a  aparelhos,  dispositivos  e  programas  auxiliares  da  comunicação” 

(SANTAELLA, 2004a, p.53), passa também a envolver “todos os processos comunicacionais 
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mediados  por  computador”  (SANTAELLA,  2004a,  p.54),  podendo-se  citar  também  os 

celulares e outros dispositivos portáteis como os PDAs5. Sendo assim, a cultura das mídias 

abre caminho para a cibercultura. Por fim, a autora explica que “a cultura humana existe num 

continuum, ela é cumulativa, não no sentido linear, mas no sentido de interação incessante de 

tradição e mudança, persistência e transformação” (SANTAELLA, 2004a, p.57). Com estas 

explanações, pode-se assim perceber que as mudanças sofridas pelas mídias fazem parte de 

toda a sua história, moldando-as de acordo com aspectos culturais de cada época.

Também em defesa  dessa  reconfiguração  das  mídias  e  expressando  a  ideia  de 

continuidade, Lévy (1999, p.15) diz que “a cibercultura expressa o surgimento de um novo 

universal, diferente de outras formas culturais [...] Precisamos, de fato, colocá-la dentro da 

perspectiva das mutações anteriores da comunicação”. Muito do que se pode encontrar nessas 

mutações é o fenômeno da convergência das mídias, no qual se pode perceber a junção de 

várias  funções  de  diferentes  mídias  formando  novas  práticas,  ferramentas  e  ambientes 

comunicacionais  emergentes  na  internet.  É  nessa  convergência  que  Silveira  (2008,  p.42) 

acredita,  pois  considera que essa reconfiguração vai  além da internet  e  está “atingindo o 

mundo da infra-estrutura, gerando novas possibilidades de comunicação, além de ampliar o 

acesso às redes e à diversidade de produção cultural”.

A adesão intensa aos novos meios de comunicação potencializados pelo uso das 

tecnologias telemáticas colocou em debate o uso das mídias já existentes. Não era incomum, 

na época na qual a transição era mais sensível, ouvir declarações decretando o fim das mídias 

analógicas6.  Tal  perspectiva,  hoje,  é  interpretada  com muito  mais  cautela,  tendendo a  ser 

praticamente desacreditada. A aniquilação não ocorreu entre as mídias analógicas, como foi 

previsto em relação à TV e ao rádio, por exemplo, e tampouco com as mídias digitais em 

relação às analógicas  (LEMOS, 2003; SANTAELLA, 2004a).  Ou ainda,  entre as próprias 

mídias digitais. Pode-se notar transformações e segmentação de público, por exemplo, como o 

que ocorreu com a radiodifusão (que experimenta a difusão, do rádio e TV, tanto na internet 

5 Sigla que, do inglês, significa 'Personal Digital Assistants' é que designa equipamentos de portáteis e com 
dimensões reduzidas, mas com grande poder computacional, que agregam várias funções como players de 
áudio e vídeo, agenda, editor de textos, visualizadores de imagens, navegadores de internet, etc. (Wikipédia,  
2009).

6 É o que se pode ver com notícias e artigos, tais como: “Google anuncia o fim da Televisão“, disponível em: 
<http://biblioturma.objectis.net/Members/stela/google-anuncia-o-fim-da-televisao/>  e  “Internet  downloads 
could see the end of television by 2012”. Disponível isponível em: <http://www.dailymail.co.uk /sciencetech/ 
article-1071310/Internet-downloads-spell-end-television-2012.html>.  Além  de  alguns  comentários  mais 
comedidos que apontam uma mudança em relação à TV dos dias atuais, como “The End of TV as We Know 
It”.  Disponível  em:  <http://www.wired.com/wired/archive/12.12/start.html?pg=7>.  Acessados  em:  22  fev. 
2010.
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quanto por sinais digitais), bem como com os jornais, livros, etc, que mantêm seu consumo 

convencional e também convergem para as novas mídias digitais.

Segundo  Santaela  (2004b),  com  esta  reconfiguração,  ocorreram  mudanças  em 

termos de sentido, percepção e cognição nos usuários ao longo do desenvolvimento sofrido 

pelas  mídias,  principalmente  com  as  digitais.  Com  isto  em  vista,  a  autora  sugere  três 

diferentes tipos de leitores:

O primeiro […] é o leitor contemplativo, mediativo da idade pré-industrial, o leitor 
da era do livro impresso e da imagem expositiva, fixa. Esse tipo de leitor nasce no 
Renascimento e perdura hegemonicamente até meados do século XIX. O segundo é 
o leitor do mundo em movimento, dinâmico, mundo híbrido, de misturas sígnicas, 
um leitor que é filho da Revolução Industrial e do aparecimento dos grandes centros 
urbanos: o homem na multidão. Esse leitor, que nasce com a explosão do jornal e 
com o  universo  reprodutivo  da  fotografia  e  do  cinema,  atravessa  não  só  a  era 
industrial,  mas  também  suas  características  básicas  quando  se  dá  o  advento  da 
revolução eletrônica, era do apogeu da televisão. O terceiro tipo de leitor é aquele 
que  começa  a  emergir  nos  novos  espaços  incorpóreos  da  virtualidade 
(SANTAELLA, 2004b, p.19).

Também  é  possível  considerar  um  aumento  da  reconfiguração  do  tempo  do 

processo comunicativo (no que se refere à comunicação estabelecida através dos meios de 

comunicação não digitais), de acordo com o qual pode-se classificar tais mídias como (1) 

síncronas, nas quais o tempo de recepção acompanha o tempo de emissão, salvo atrasos de 

transmissão, obviamente, e (2)  assíncronas, nas quais o tempo de emissão, ou mesmo o de 

publicação, não está associado ao tempo de recepção ou de consumo da mensagem. Tem-se 

então o surgimento de novos serviços sob demanda, ou on demand, como a maioria dos que 

podem ser verificados na internet, por exemplo. Por outro lado, passam a surgir modalidades 

síncronas de serviços similares às versões analógicas e massivas como os casos do rádio web 

e da TV web.

Ainda decorrente dessas transformações nos  media, pode-se vislumbrar como os 

meios  de  comunicação  passaram  a  apresentar  funções  que  tendem  a  se  diferenciar  do 

comportamento massivo e se mostram, de certa forma, discrepante no que se refere às demais 

culturas comunicacionais vividas até então. É nesse contexto que se desenha a ideia de que as 

mídias podem obedecer funções distintas – essas defendidas, em especial, por Lemos (2007). 

A noção de mídias de funções pós-massivas (LEMOS, 2007) surge da intensa e,  algumas 

vezes, conflituosa interação entre as mídias de massa, originárias do período industrial, com 

as novas mídias emergentes a partir do final do século XX, assim como a internet e suas 
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várias  ferramentas  e  ambientes  recombinantes:  blogs,  wikis,  redes  P2P,  mídias  sociais, 

podcasts, celulares e suas diversas aplicações, dentre outras. Com as funções pós-massivas, a 

mensagem  deixa  de  ser  produzida  para  a  multidão,  para  o  indivíduo  comum,  para  ser 

experimentada por  públicos  específicos,  que podem interagir,  compartilhar  e  produzir.  As 

mídias deixam de ser apenas informativas para se tornarem mais interativas e acessíveis, além 

de promoverem, de forma particular, a intensificação de conflitos sócio-comunicacionais com 

a questão da autoria, licenciamento de produções intelectuais e culturais, etc.

Parte da explicação para a possível permanência e do prosseguimento de cada tipo 

de mídia e de seus públicos, parece ser entendida devido ao amadurecimento e eficácia da 

comunicação e produção cultural feita para nichos, pois diferentes públicos e suas diversas 

demandas puderam encontrar conteúdos e meios de se expressar, utilizando cada mídia de 

acordo  com  seus  interesses  e  recursos.  Assim,  com  a  internet,  há  possibilidades  de 

diversificação dos meios e com isso de segmentação dos públicos,  que passam a ser uma 

variável importante e motriz dessa reconfiguração.

Um  exemplo  do  tipo  de  reconfiguração  aqui  apontado  é  o  modo  pelo  qual  a 

tecnologia  é  vista  diante  da  cultura  por  movimentos  ativistas.  A tecnologia,  que  exerce 

importante papel junto às novas práticas sociais, é encarada de forma diferente no contexto da 

cultura  e  também  passa  a  ser  ferramenta  do  ativismo,  ao  contrário  do  que  era  visto 

anteriormente, na qual muitas vezes era alvo de críticas de grupos ativistas. Assim, percebe-se 

que  há  reconfiguração,  não  apenas  dos  meios  de  comunicação,  mas  também de  como  a 

tecnologia é vista dentro da cultura: 

A contracultura  dos  anos  70,  por  exemplo,  foi  um movimento  contra  a  cultura 
déliante  da  modernidade.  Esta  contracultura  refutava  a  tecnologia  pois  essa 
encarnava o símbolo maior do totalitarismo da razão científica, a causa principal da 
racionalização  dos  modos  de  vida  e  da  dominação  da  natureza  através  da 
urbanização  e  industrialização  das  cidades  ocidentais.  As diversas  expressões  da 
cibercultura tomam por herança esta contracultura e atualizam-na. A cultura digital  
herda o ativismo dessa contracultura mas não recusa a tecnologia (LEMOS, 1999, 
online).

Relacionado à premissa de reconfiguração, mas abrangendo de uma forma geral o 

escopo das  mídias,  podendo  também ser  aplicada  às  muitas  das  práticas  do  ciberespaço, 

encontra-se  o  conceito  de  remediação (BOLTER  e  GRUSIN,  1999)  que  propõe  o 

desenvolvimento de um meio de comunicação de forma a este ser baseado em experiências 

anteriores, produzindo a essência de tal meio a partir de uma remodelagem das mídias usuais. 



21

Desse  modo,  se  pode  ver  a  fotografia  como  remediação  da  pintura,  o  cinema  como 

remediação  daquela,  dentre  outros  exemplos.  Logo,  pode-se  inferir  que,  no  contexto  do 

ciberespaço nos deparamos com remediações de vários meios, como TV, rádio, revistas, cartas 

e assim por diante - esses se transformando, mediante um diálogo para com a cultura, em 

ferramentas ou ambientes digitais.

Nota-se com a análise dos conceitos de diversos autores e exemplos apresentados 

aqui que, apesar da aparente sensação de novidade, pode-se perceber mais  continuidades e 

reconfigurações nos processos comunicativos do que rupturas, no contexto da cibercultura. A 

dicotomia novo versus velho pode abrir espaço para conjecturas mais complexas, formadas a 

partir  de experiências  anteriores  aliadas  às  novas  metáforas  e  ao  potencial  das  chamadas 

“novas tecnologias da informação”.

A segunda lei apresentada por Lemos (2003, 2005) para melhor entendimento dos 

fenômenos da cibercultura é a liberação do polo emissor, que diz que esta multiplicação de 

emissores de conteúdo no ciberespaço é potencializada pelo aspecto telemático associado às 

tecnologias da informação e da comunicação, ao contrário do se tem no contexto das mídia de 

massa, cuja a emissão e a participação são limitadas.

O  que  inicialmente  é  notado  a  partir  desta  proposição  é  a  mudança  de  papel 

vivenciado pelas pessoas diante das novas mídias digitais. Anteriormente, predominavam as 

mídias massivas, que são marcadas por uma concentração do polo emissor, que produz, edita 

e  gera  seu  lucro  sobre  o  que  é  veiculado,  normalmente  decorrente  da  publicidade.  Esta 

produção  é  destinada  a  grandes  públicos,  com  pouca  relação  e  interação  entre  si,  tem 

objetivos claros e é grande responsável pela formação de opiniões do seu público. 

Por  outro  lado,  as  já  mencionadas  mídias  de  funções  pós-massivas  são 

caracterizadas pela emissão das mensagens do processo comunicacional e informacional, via 

redes digitais telemáticas como a internet, de forma descentralizada. No entanto, o que se tem 

é o que se pode chamar de comunicação do tipo “muitos  para muitos” (n – n),  ou seja,  

multidirecional,  na  qual  o  polo  de  emissão  deixa  de,  necessariamente,  estar  associado  a 

corporações e publicidade. Dessa variedade de emissão, surge uma comunicação por nichos 

para  atingir  pequenos  e  específicos  grupos  em  prol  de  uma  abordagem  mais  eficiente, 

personalizada a  depender  dos  interesses  do público.  Dessa forma,  pode haver  uma maior 

apropriação política, cultural e econômica em uma esfera pública, que transcende o conceito 

de espaço público para melhor designar uma ambiência de debates e produção recorrentes na 
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cibercultura, como explica Silveira (2008, p.31):

O  processo  de  intensiva  digitalização,  resultante  da  revolução  informacional, 
culminou em um cenário de convergência que está  reorganizando a produção,  o 
desenvolvimento e  a  distribuição  de  bens  informacionais,  desorganizando velhos 
modelos de controle da indústria cultural e dos serviços de telecomunicações, assim 
como lançando os grupos econômicos em uma feroz disputa pelos fluxos de riqueza. 
Ao  mesmo  tempo,  as  redes  digitais  estão  aprofundando  as  contradições  do 
capitalismo cognitivo,  ampliando os  espaços  democráticos  da  crítica,  da  criação 
cultural  e  da  diversidade,  bem como abrindo espaço  para  a  emergência  de  uma 
esfera  pública  interconectada,  com um potencial  mais  democrático  que  a  esfera 
pública dominada pelos mass media.

Santaella  (2004b,  p.162)  também  concorda  que  a  comunicação  mediada  por 

computadores,  em sua  emergência  marcada  por  interatividade,  “provocou  transformações 

fundamentais no esquema clássico da comunicação, pois muda a natureza da mensagem e 

muda  o  papel  do  emissor”.  O  esquema  clássico  da  comunicação,  emissão-mensagem-

recepção, passa por uma transformação na cibercultura em todos os seus processos. Os atores 

envolvidos assumem novos papéis e passam a deter diferentes possibilidades para publicação 

e consumo de conteúdos, uma vez que os ambientes das mídias digitais facilitam tal processo 

informacional e comunicativo.

Tanto  a  mudança  no  processo  de  emissão  de  conteúdo,  quanto  a  existência  de 

interesses  diferenciados,  além  das  diversas  ferramentas  oriundas  da  reconfiguração 

possibilitada pela práxis associada à cibercultura, se mostram como fatores que contribuem 

para a comunicação interpessoal. Questões de formação de grupos e de pertencimento estão 

envolvidas na criação de um ambiente, muitas vezes, de criação de conteúdo e mesmo em 

regime de colaboração. Mais do que nunca, a facilidade de união de forças criativas tomaram 

grande proporção como esta  verificada na cibercultura. Tais aglomerações e associações de 

mentes criativas, inseridas neste contexto de liberação da emissão e também da liberdade de 

expressão,  convergem  rumo  à  criação  do  que  Lévy  (1998,  p.28)  chama  de  'inteligência 

coletiva'.  Para  este  teórico  francês,  tal  fenômeno  se  caracteriza  como  “uma  inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 

em uma mobilização efetiva das competências”. Lévy (1998, p.28) ainda acrescenta que o 

objetivo dessa inteligência está no “reconhecimento e enriquecimento mútuo entre as pessoas” 

e que tal inteligência deve ser entendida como o comum acordo entre as partes envolvidas no 

processo global de negociação e não apenas um processo cognitivo. O que o autor prega é que 

uma vez unidas todas as competências, dá-se origem a uma força criativa de grande potência e 



23

mais completa que qualquer outra individual ou pontual. 

Com a liberação do polo de emissão e o conhecimento gerado pelo fenômeno da 

inteligência coletiva, uma maior velocidade e uma maior diversificação de resultados ocorre 

no  ciclo  de  geração,  uso  e  realimentação  do  conhecimento  e  do  aperfeiçoamento  de 

tecnologias  da  informação  e  comunicação,  propiciando  assim  a  inovação,  como  indica 

Castells (1999a)7. 

Junto com este fenômeno de multiplicação de produtores e emissores, visto que 

muito do que circula é uma retransmissão e não propriamente produção,  também surge toda 

uma preocupação com as questões de autoria e propriedade intelectual, que ainda terá que 

contemplar as questões envolvendo a produção colaborativa.

Esse sistema [que considera o autor dono da sua criação] esteve mais ou menos 
estável até o surgimento do pós-modernismo (meados do século XX) onde o artista 
passa a buscar a quebra de fronteiras e usar trabalhos de outros artistas em processos 
de recombinação.  A arte  entra em crise e junto com ela a  noção de obra,  autor, 
autoria, propriedade (LEMOS, 2005, p.2).

Independentes dessas questões de autorias e demais problemas que a participação 

dos  cidadãos,  estas  possibilidades   de  inclusão  de  vozes  ativas  na  rede  e  os  debates 

articulando os temas sobre democracia e cibercultura passaram a ser vigentes na atualidade 

das  manifestações  comunicacionais  do  ciberespaço.  Segundo  Lévy  (1998,  p.64),  em seu 

manifesto  por  uma  'política  molecular',  ou  seja,  não-massificada,  o  “ciberespaço  poderia 

tornar-se o lugar de uma nova forma de democracia direta em grande escala”. Nota-se assim, 

não apenas uma concordância da multiplicação do polo emissor, das 'vozes', mas também a 

possibilidade que os portadores dessas vozes têm de promover grandes mudanças na ordem 

social e política com a união de seus esforços. Nesse sentido, Marques (2008) aponta que o 

uso de mecanismos de participação cidadã na internet, facilita o fornecimento de informações 

e, potencialmente, estimulam a participação, mas que esta tem um caráter mais social do que 

realmente tecnológico:

[...]  se  alguma  modificação  pode  ser  efetivamente  apontada  em  termos  de 
participação política institucional com a adoção dos media digitais, ela é promovida, 
no final das contas, mais por atitudes, comportamentos e disposições de órgãos do 
estado, gestores, usuários e demais atores envolvidos nos diferentes processos que 
têm lugar no ambiente digital do que pela simples presença ou advento de novos 

7 É a essa produção coletiva que se pode denominar de commons, como será discutido adiante no capítulo 3 
dessa dissertação.
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meios técnicos (MARQUES, 2008, p.272).

A descentralização  e  a  alta  quantidade  de  polos  emissores  resultam  em  um 

fenômeno  de  grande  amplitude,  no  qual  várias  aplicações  e  aglomerados  de  pessoas  e 

entidades se retroalimentam, comunicacionalmente, gerando conteúdo e vínculos sociais que 

fomentam  as  experiências  comunicacional  e  social  como  as  que  podem  ser  vistas  na 

cibercultura. Há, potencialmente, mudanças no antigo paradigma da comunicação, marcado 

pela massificação e por monopólios na circulação da informação sobre os quais Gomes (2004) 

se  refere  ao  descrever  três  modelos  através  dos  quais  se  pode  processar  o  controle  da 

comunicação, nesse caso um controle político:

A primeira delas é decorrente de uma espécie de servidão voluntária, [...] O segundo 
caso é destinado a produzir acúmulo de poder [...] O terceiro tipo consiste no fato de 
um grupo ou sujeito de interesses no campo político controlar direitos de emissão de 
rádio e/ou televisão ou possuir jornais [...]” (GOMES, 2004, p.177). 

 Tendo em mente esse possível controle midiático, mas ressaltando a potencialidade 

de democratização das mídias digitais, Barros (2007, p.4) traça uma crítica à denominação 

dessa segunda lei da cibercultura:

O termo “liberação” pode gerar uma compreensão parcial do fato abordado, pois as 
grandes  empresas  de  comunicação  dominam  a  maior  parte  da  informação  que 
circula no mundo, no entanto, é mais apropriado definir esse novo processo como 
uma “democratização do pólo emissor”. Em outras palavras, não apenas as mega-
corporações são capazes de publicar e difundir as informações. As experiências de 
produção alternativas de conteúdo sempre existiram muito antes do surgimento da 
Internet, porém com a rede de computadores elas são facilitadas e potencializadas, 
pelo baixo custo e a possibilidade de disponibilizar o conteúdo para toda a rede.

A posição do autor em relação a presença de mega-corporações concentrando a 

emissão também em meios digitais é acertada, porém é implícita à ideia que o fenômeno da 

liberação do polo emissor infere, servindo assim como ressalva ou desdobramento decorrentes 

dessa lei. Logo, é notória a multiplicação de emissores e produtores na rede, porém é evidente 

que  além  do  crescimento  desses  elementos  da  comunicação,  que  seu  o  potencial  de 

crescimento  e  propagação  é  ainda  maior  e  inerente  ao  que  se  refere  aos  fenômenos 

comunicacionais notados na cibercultura.

Não apenas  a  reconfiguração  dos  meios  de  comunicação  e  das  práticas  sociais 

marcam a cibercultura. Tudo isso se potencializa à medida que todos estão conectados, seja de 
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forma ativa ou passiva (participação sem necessariamente um posicionamento em debates ou 

sem produção de conteúdo, porém contribuindo para o aumento da rede) nessa nova ordem 

comunicacional. Em decorrência de tal fenômeno, Lemos (2003) propõe uma terceira lei que 

gere a cibercultura: a da conectividade generalizada.

Ao final do século XX, com a proliferação do acesso à internet e mais tarde com as 

redes  de  celulares  e  outros  dispositivos  portáteis,  experimentou-se  um  aumento  das 

interconexões  de  diversas  redes  de  telecomunicação,  que  viria  a  estimular  rearranjos 

comunicacionais, bem como de outras práticas sociais, culturais políticas e econômicas. 

Santaella (2004a) relaciona diretamente informática e telecomunicações como uma 

constituição da cibercultura, no que tange essa conectividade em redes e suas potencialidades 

de difusão de informações:

Fenômeno ainda mais impressionante surge da explosão no processo de distribuição 
e  difusão  da  informação  impulsionada  pela  ligação  da  informática  com  as 
telecomunicações  que  redundou  nas  redes  de  transmissão,  acesso  e  troca  de 
informações que hoje conectam todo o globo na constituição de novas formas de 
socialização e de cultura que vem sendo chamada de cultura digital ou cibercultura 
(SANTAELLA, 2004a, p.60).

Já Lemos (2005) aborda a evolução técnica que culminou na lei da conexão em 

massa e menciona termos como  ubiquidade,  pervasividade e  mobilidade, sempre presentes 

nas  discussões  a  respeito  de  conectividade  e  que podem ser  considerados alguns de  seus 

desdobramentos:

Esta  [lei]  começa  com  a  transformação  do  PC  (computador  pessoal,  início  da 
microinformática  em 1970)  em CC (computador  coletivo,  com o  surgimento  da 
internet e sua popularização nos anos 80 e 90), e o atual CC móvel (computador 
coletivo móvel,  a  era  da  ubiqüidade  e  da computação  pervasiva  desse  início de 
século XXI com a explosão dos celulares e das redes Wi-Fi). Tudo comunica e tudo 
está  em rede:  pessoas,  máquinas,  objetos,  monumentos,  cidades  (LEMOS, 2005, 
p.2-3).

Com o fenômeno da generalização da conexão e da computação em si, abriu-se o 

cenário para discussões em relação à computação pervasiva8, na qual se tem o anúncio da 

tecnologia e da conexão a partir de diversos objetos (ou coisas9), que passariam até mesmo a 

8 Esta é uma tradução aproximada da palavra em inglês “pervasive” para a qual não se encontra uma tradução 
oficial no português.

9 Na língua inglesa, a palavra utilizada é 'things', mais comumente traduzido para 'coisas' no português.
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emitir informações e processar outras. Bleecker (2005) apresenta o neologismo “blogjects” 

para designar objetos que “blogam”, ou seja, objetos que emitem informações que podem ser 

usadas para alimentar discussões entre as pessoas na blogosfera ou em toda a “social web”. 

Eis o que se tem chamado de “a internet das coisas” (RUSSELL, 1999).

A partir  da  computação  pervasiva  pode-se  chegar  à  computação  ubíqua,  uma 

metáfora  que  representa  a  onipresença  da  computação  e  da  interconexão  das  redes.  Esta 

onipresença não significa apenas portabilidade e difusão, mas sim uma integração harmônica 

da tecnologia com os lugares para que seu uso se torne inconsciente devido ao aprendizado e 

absorção de seus significados e manuseios pela população (WEISER, 1991). 

Da  conexão  generalizada  à  computação  ubíqua,  passando  pela  computação 

pervasiva,  o  que  se  espera  é  que  a  tecnologia  se  torne  cada  vez  mais  “camuflada”  ao 

ambiente, ou seja, que se torne invisível. Essa invisibilidade estaria associada não à tecnologia 

em si, mas à cognição humana que passaria a absorver as informações fornecidas de forma a 

não notar a tecnologia e sim o seu significado após acostumar-se com um equipamento ou 

com  uma  ação  derivada  do  uso  sistemático  e  frequente  de  dispositivos  tecnológicos 

(WEISER, 1991).  Há ainda a expectativa de uma natural  integração da tecnologia com o 

corpo humano, que não atrapalhe as suas atividades, como uma prótese a não ser notada por 

seu utilizador como o caso dos óculos, ou mais especificamente o caso das lentes de contato, 

que são praticamente invisíveis para os outros e naturalizadas para o seu usuário. Ou seja, 

criação de tecnologia que se adapte ao ser humano, sem exigir desse um esforço na ordem 

contrária, para melhor auxílio à vida cotidiana (GALLOWAY, 2003). Também para designar 

essas  tecnologias  ajustadas  e  postas  em  familiaridade  com  o  social,  surge  o  termo 

“tecnologias calmas”, segundo Weiser e Seely (1996 apud GALLOWAY, 2003).

Para  o  estabelecimento  da  computação  ubíqua  necessita-se,  não  apenas  dessa 

enorme difusão da computação pervasiva (a computação em todas as coisas), mas também da 

conexão entre todas as redes e todas essas coisas, objetos ou dispositivos (como sensores, 

chips,  satélites,  equipamentos  de  comunicação  e  informação,  eletrodomésticos,  etc)  que 

ativam e facilitam a cotidiano urbano. Em contraponto às pesquisas que vêem a ubiquidade 

das conexões como futurismo, Bell e Dourish (2006) chamam a atenção para se considerar a 

computação ubíqua como algo já instaurado na atualidade; para tanto apresentam os exemplos 

de Singapura e Coréia, nações altamente informatizadas e com sistemas  e serviços integrados 

de comunicação e informação à disposição de seus cidadãos. Esta mesma visão de ubiquidade 



27

na  atualidade  também  é  apresentada  por  Lemos  (2007)  com  o  conceito  de  território 

informacional:

Nas cidades contemporâneas, os tradicionais espaços de lugar (Castells, 1996) estão, 
pouco a pouco, se transformando em ambiente generalizado de acesso e controle da 
informação por redes telemáticas sem fio, criando zonas de conexão permanente, 
ubíquas, os territórios informacionais (LEMOS, 2007, p.3).

Por fim,  a  conectividade  generalizada  alcança  o  conceito  de  mobilidade,  que  a 

estende,  visto  que  a  conexão  passa  não  apenas  a  ser  possível  em todos  os  lugares,  mas 

também na locomoção entre eles. As tecnologias móveis, responsáveis por este avanço da 

conectividade,  vêm  incentivar  uma  reocupação  do  espaço  urbano  de  modo  a  questionar 

conceitos como espaço público e privado (TUTERS, 2004),  o primeiro caracterizado,  por 

Aristóteles, como relativo ao espaço de igualdade entre os cidadãos, e o segundo, relativo às 

privações, restrições e hierarquias, segundo Curry (1999), que também considera que  o ser 

humano vive em um mundo de lugares, onde se comunica e interage.

Nesse  cenário  de  mobilidade  e  reapropriação  dos  lugares  com  finalidades 

comunicacionais, artísticas, dentre outras, surge o termo “Mídia Locativa” (LEMOS, 2008; 

SANTAELLA,  2008;  HIGHT  e  DIJK,  2006)  para  designar  processos  comunicacionais 

sensíveis  ao  lugar  e  que  clamam por  esta  reapropriação do urbano e  maior  domínio  dos 

processos tecnológicos de sociabilidade e conexão. Inicialmente, em busca de se discutir o 

potencial das novas tecnologias de serviços baseados em localização (LBS10) em sua extensão 

para a arte, o termo foi inventado por Karlis Kalnins, no RIXC -  Center for New Media, 

ocorrido em 2003 na Riga, Letônia. No ano seguinte, o conceito já estava sendo explorado em 

muitos projetos por artistas no evento intitulado Futuresonic, em Manchester.

Pode-se entender que há uma união de mobilidade e pervasividade nessas mídias 

locativas que ajudam a promover ainda mais a conexão generalizada das coisas e das pessoas. 

Para  McCullough  (2006),  a  sensibilidade  ao  contexto  que  apresentam  as  novas  mídias 

denominadas de locativas,  é uma solução contra  a massificação e mais uma saída para a 

comunicação que visa nichos. Há assim uma mudança de paradigma do “rápido-e-distante” 

para  o  “próximo-e-lento”,  otimizando  e  diminuindo  as  desvantagens  do  seu  uso  pelos 

cidadãos. Por outro lado, Hemment (2004) considera que, na arte locativa, a tecnologia ainda 

é  muito  aparente,  entrando  em  oposição  com  a  invisibilidade  que  se  é  esperada  das 

10 Do inglês, LBS –  Location-based Services, serviços baseados em localização.
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tecnologias ubíquas. 

Na literatura, pode-se encontrar classificação para as mídias locativas em relação 

aos lugares de interação, com o uso e de acordo com as suas funções, como assim apresentou 

Lemos (2008), para o qual, as mídias locativas podem ser categorizadas em: (1) realidade 

móvel aumentada, (2) mapeamento e monitoramento de movimento, (3) anotações urbanas e 

(4)  mobile  games.  Todas estas categorias  mostram uma tendência para qual  os  ambientes 

comunicacionais do ciberespaço vêm se aprimorando no desenvolvimento de suas funções 

pós-massivas.

Seguindo  esses  conceitos,  pode-se  considerar  que  a  comunicação,  à  luz  da 

cibercultura,  passa  a  ser  estabelecida  não  apenas  numa  dimensão  homem-homem com a 

mediação de computadores, mas também em uma comunicação do tipo homem-máquina e até 

mesmo máquina-máquina, de forma pervasiva, ubíqua,  móvel:

A conectividade generalizada põe em contato direto homens e homens, homens e 
máquinas mas também máquinas e máquinas que passam a trocar informação de 
forma autônoma e independente. Nessa era da conexão o tempo reduz-se ao tempo 
real e o espaço transforma-se em não-espaço, mesmo que por isso a importância do 
espaço  real,  como  vimos,  e  do  tempo  cronológico,  que  passa,  tenham  suas 
importâncias renovadas (LEMOS, 2003, p.9).

Portanto, estas leis unidas abordam o que Lemos (2005), posteriormente, chamou 

de  “Cultura  Remix”  em  caracterização  da  produção  na  cibercultura  marcada  pela 

recombinação e re-mixagem das obras artísticas e intelectuais e das suas propagações na rede, 

desde a segunda metade do século XX.

É possível notar a existência de uma reconfiguração dos meios de comunicação 

tanto em relação ao tempo, espaço, práticas socais, como também em relação a seus atores e 

formas de conexão. A cibercultura é assim, marcada por muitas mídias cujas funções pós-

massivas  possibilitam  a  comunicação  e  a  sociabilidade,  incentivando  a  participação  e  a 

geração de conteúdos por seus usuários. 

Na  cibercultura,  novos  critérios  de  criação,  criatividade  e  obra  emergem 
consolidando, a partir das últimas décadas do século XX, essa cultura remix. Por 
remix compreendemos as possibilidades de apropriação, desvios e criação livre (que 
começam com a música, com os DJ's no hip hop e os Sound Systems) a partir de 
outros formatos, modalidades ou tecnologias, potencializados pelas características 
das ferramentas digitais e pela dinâmica da sociedade contemporânea [...]. E ela [a 
informação] não pode ser considerada uma commoditie como laranjas ou bananas. 
Busca-se assim, processos para criar e favorecer "inteligências coletivas" (Lévy) ou 
"conectivas"  (Kerkhove).  Essas  só  são  possíveis,  de  agora  em  diante,  por 
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recombinações (LEMOS, 2005, p.2).

Manifestações das funções pós-massivas dessa cultura livre (LESSIG, 2005) podem 

ser  encontradas  nas  aplicações  web  de  segunda  geração  -  convencionalmente  conhecidas 

como Web 2.0. Tais sites são marcados pela presença de interação e participação do usuário, 

que  podem  ajudar  a  explicar  a  emergência  de  mídias  sociais,  enquanto  atividade 

comunicacional da cibercultura e da sua relação com a colaboração e produção coletiva de 

bens não-materiais disponibilizados via internet. 

Assim, pode-se recorrer as estas três leis, anteriormente discutidas, com as quais se 

espera entender esses processos de reconfigurações das mídias sociais e dos aplicativos da 

Web 2.0, principalmente no que diz respeito às práticas que se aproximam ou que se utilizam 

de colaboração nestes ambientes.   Nesse cenário de participação,  também é importante  o 

entendimento  da  liberação  do  polo  emissor  e  de  seus  desdobramentos,  que  vem  sendo 

aproveitado no que se pode chamar de novo modelo de negócios na web para a produção e 

difusão  de  informações  a  baixo  custo.  Por  fim,  tem-se  a  conexão  generalizada,  que  é 

explorada para a geração, uso e difusão do conteúdo disponibilizado. 

Então para se chegar a compreensão desses pontos, faz-se necessário discutir a Web 

2.0,  aproximando-a,  enquanto  um  conceito  comercial,  técnico  e  também  social,  das 

manifestações da cibercultura, para depois tratar da produção colaborativa e da construção de 

um commons através das mídias socais digitais, como se segue nos próximos capítulos.
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3 O PARADIGMA DA WEB 2.0 E SEUS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Originado da esfera técnico-comercial e se popularizando como premissa comercial 

para  as  empresas  desenvolvedoras  de  software desde  2004,  o  termo  Web  2.0  foi 

primeiramente usado por Tim O'Reilly, um empresário estadunidense. A caracterização como 

fenômeno decorrente da apropriação comercial  de uma revolução tecnológica, contudo, se 

relaciona muito mais com as possibilidades de participação e interação na web do que com 

aspectos comerciais – e sendo assim, representa uma emergência social na internet ou uma 

manifestação legítima dos ideais da cibercultura.

A noção de Web 2.0 (O'REILLY, 2005; BRAHAN, 2005; BRINGGS, 2008; COBO 

e PARDO, 2007; D’ANDRÉAS, 2009) não é exatamente consensual, sendo alvo de várias 

críticas, como as relativas a denominação e a seu caráter técnico. Apesar de fazer alusão a 

uma possível nova versão11 da web, este termo não implica no lançamento de outra web, com 

novas especificações e protocolos. O que compõe o fenômeno social sugerido sob a ideia de 

Web 2.0 é uma mudança no paradigma de uso e desenvolvimento de sistemas para a web, pois 

esta  passa a  ser  vista  como uma plataforma para serviços  diversos  e  não apenas  para  os 

serviços tradicionais, marcados pelos sites comerciais, etc.

Embora não seja incomum que novos termos sejam cunhados12 para se referirem a 

avanços previstos para a web, o termo Web 2.0, ainda se mostra válido para denominar o 

fenômeno ao qual ele se propõe13. Independente do avanço que essas novas funções acarretem 

à web, este trabalho adota o conceito de Web 2.0 como um desdobramento da cibercultura, 

visto como um dos meios para a produção cultural e intelectual, bem como para o incremento 

da sociabilidade na internet.

 É nesse sentido que tenta-se atribuir a uma das maiores caracterizações do que se 

11 Software e  especificações  de  tecnologias  são  denominadas  por  versões  a  cada  atualização  lançada uma 
codificação  numérica  indica  a  versão  do  novo  lançamento.  Para  indicar  mudanças  significativas  há  o 
acréscimo na parte anterior ao ponto, como de 1.0 para 2.0. Já para alterações pequenas, como no caso de 
versões de manutenção, o acréscimo ocorre apenas na parte posterior ao ponto, como de 1.0 para 1.1.

12 A tendência por neologismos que expliquem os fenômenos da cibercultura, da mesma forma que buscavam 
notoriedade com a criação do termo “Web 2.0”, também já criou outros termos como “Web 3.0” ou mesmo 
“Web2” (O'REILLY e BATTELLE, 2009). Dessa forma, esses dois últimos termos são usados para designar 
novos  paradigmas  adicionados  às  aplicações  da  web:  a  semântica,  que  busca  por  uma  ordenação  mais 
inteligente das informações na rede e a pervasividade, com a chamada “internet  das coisas”,  que seria a  
combinação da Web 2.0 com o mundo físico, suas coisas e seres, respectivamente.

13 Considera-se a Web 2.0 um conceito válido diante das novas demandas, visto que a Web Semântica ainda 
está em fase de pesquisas que possibilitem a sua viabilidade e que a própria Web 2.0 já previa a expansão dos  
softwares dos  computadores  para  a  entrada  em outros  dispositivos,  podendo contemplar  dessa  forma,  a 
“internet das coisas” prevista pela Web2.
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chama de segunda geração da web ou de web social, a Web 2.0, o fato de que os sites criados 

seguindo essa  mudança  paradigmática  apresentam:  (1)  grande  interatividade  para  com os 

usuários,  (2)  meios  de  estruturação das  relações  desses  usuários  (em alguns  casos)  e  (3) 

sistemas de gerenciamento de informações. O termo representa, portanto, um novo modelo de 

negócios vivenciado na cibercultura a partir do início do século XXI, que busca outras formas 

de agregação de valor aos seus produtos utilizando-se da criação de acervo por seus usuários e 

que lembra o conceito de commons14.

Do lado mais instrumental, contudo, uma gama de novas tecnologias e padrões de 

desenvolvimentos tiveram de ser aprimorados para prover essa demanda de interatividade e 

gestão de conteúdos, que demarca a Web 2.0 como uma evolução tecnológica e não apenas 

comercial e social. Com o decorrer do tempo, tais tecnologias começaram a ser desenvolvidas 

e cada vez mais exploradas e, por sua vez, ajudaram a retroalimentar o fluxo de interações no 

ciberespaço. 

É importante, contudo, ter em mente que a Web 2.0 não necessariamente se limita a 

tal evolução tecnológica, o que se refere o conceito com a sua indicação de uma possível 

segunda versão para a web. Tais tecnologias são a base para a geração de sistemas online mais 

interativos e arquitetados, muita vezes apoiados sobre o conceito de redes, o que propicia 

produção e  divulgação descentralizadas  e,  potencialmente  em grande escala  ou  de  amplo 

alcance.  Criam-se,  assim,  ambientes  comunicacionais  de  trocas  sociais  denominadas,  em 

alguns casos, de mídias sociais15, dentre outras aplicações imersas nesse paradigma.

Por  enquanto,  as  grandes  empresas,  que  atualmente  se  destacam  no  ramo  da 

internet, não cobram por seus serviços online, ou se utilizam de diferentes tipos de afiliação 

(gratuita ou por assinatura) como única forma para angariar público, divulgar e vender seus 

produtos  e  serviços.  Nesse  sentido,  vale  notar  que a  conjectura  atual  das  empresas  cujas 

atividades são voltadas para a web se configura de forma contrária ao que diziam as previsões 

de Lévy (1999, p.12):

A questão parece estar definida, os jornais e a televisão já decidiram: o ciberespaço 
entrou  na  era  comercial  [...].  Tornou-se  uma questão  de  dinheiro  envolvendo os 
pesos pesados. O tempo dos ativistas e das utopistas já terminou. Se você tentar 
explicar o crescimento de novas formas de comunicação transversais, interativas e 
cooperativas, ouvirá como resposta um discurso sobre os ganhos fabulosos de Bill 

14 Conceito  a  ser  trabalhado  no  capítulo  3.  Por  enquanto,  basta  defini-lo  como  um conjunto  de  recursos 
produzidos coletivamente e disponível para o uso comum.

15 Conceito a ser trabalhado mais adiante neste capítulo mas que pode ser tratado, por hora, como ambiente de 
comunicação e informação cujos conteúdos são criados e difundidos socialmente.
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Gates, presidente da Microsoft. Os serviços  online serão pagos, restritos aos mais 
ricos  [...].  Qualquer  esforço  para  apreciar  a  cibercultura  coloca  você 
automaticamente  no  lado  da  IBM,  do  capitalismo  financeiro  internacional,  do 
governo americano, tornando-o um apóstolo do neoliberalismo selvagem e duro com 
os pobres, um arauto da globalização escondido sob uma máscara de humanismo. 

Apesar dos grandes lucros atingidos por empresas de software e hardware, as que 

atuam  com  a  internet  foram  aquelas  que  se  destacaram  mais  nos  últimos  anos  com  a 

disponibilização  de  serviços  que  se  pagam  via  publicidade,  dentre  outras  formas  de 

investimento, e não exatamente daquelas derivadas do financiamento exclusivo adquirido com 

a cobrança dos serviços aos usuários. A internet, que desde meados da década de 1990 passou 

a  ser  explorada  comercialmente,  continua  sendo  um  campo  de  novos  investimentos, 

empreendedorismo, além de novas formas de produção e apropriação de trabalho. Contudo, 

apesar  do  grande  investimento  comercial,  projetos  sociais  e  várias  formas  de  ativismo 

continuam  encontrando  os  seus  espaços  e  sabendo  se  utilizar  das  novas  ferramentas  e 

serviços, de forma que novas utopias são criadas. 

É possível considerar que um dos desafios de muitas empresas do ramo da internet, 

representadas no contexto de interesse para este estudo, geralmente, sob a forma de ambientes 

digitais  de comunicação e  informação,  seria  abandonar  a  composição  predominantemente 

hierarquizada e adotar um paradigma relacional mais voltado para a colaboração: aproveitar 

mais a inteligência coletiva gerada pela comunidade formada por seus funcionários, usuários e 

demais  parceiros.  Ou  seja,  gerir  seus  recursos  e  equipes  através  da  apropriação  das 

tecnologias de comunicação e informação. Este desafio, em parte, tem sido alcançado através 

da utilização das aplicações Web 2.0, como se pode ver com a inclusão e a propagação dessa 

prática. 

Lévy  (1999,  p.13),  contudo,  em relação  a  tais  questões  relativas  a  exploração 

comercial  do  ciberespaço,  adequadamente  ressalta  que  tais  “quest[ões]  não  deve[m]  nos 

impedir de contemplar as implicações culturais da cibercultura em todas as suas dimensões”, 

principalmente as que incidem sobre as práticas comunicacionais como as oferecidas nesses 

ambientes criados na web.

Para auxiliar na avaliação de como algumas aplicações web estão inseridas neste 

paradigma social, tecnológico e de negócios na internet, o diagrama da Figura 01 apresenta, 

em forma de princípios básicos e tópicos (memes16 ou componentes), o que se entende por 

Web  2.0,  de  acordo  com  o  que  foi  coletado  de  um  brainstorming realizado  em  uma 

conferência sobre negócio na internet realizada na empresa O'Reilly Media, no ano de 2004. 

16 Unidades de memória ou informações que podem ser multiplicadas e difundidas entre pessoas.



33

 FIGURA 01: Mapa mental ou “meme map” da Web 2.0 
 Fonte: O'Reilly (2005).

Os memes ou noções que constituem o diagrama da Figura 01 foram resumidos por 

O’Reilly (2005) em uma proposta intitulada de “os sete princípios da Web 2.0”, que podem 

ser  transcritas  como:  (1)  utilização  da  web  como  plataforma;  (2)  possibilidade  de 

gerenciamento de banco de dados; (3) assunção do final de ciclo de lançamentos de software; 

(4)  adoção  de  modelos  ágeis  de  modelagem,  programação  e  interface;  (5)  promoção  de 

experiências enriquecedoras para o usuário; (6) aproveitamento da inteligência coletiva; e (7) 

produção de software para mais que um único dispositivo.

Propõe-se, aqui, que estes princípios podem ser discutidos como componentes do 

fenômeno da cibercultura, uma vez que sejam relacionados com as leis que a gerem, e não 

apenas como um diferente paradigma para se trabalhar com a web. Tais princípios também 

ajudam a identificar  desdobramentos  sócio-comunicacionais  em redes  digitais  e com base 

nisso,  busca-se  trazer  para  esta  discussão  posicionamentos,  corroborações  e  críticas  para 
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aproximar,  desta  forma,  conceitos  trazidos  da  esfera  técnica  e  comercial  dos  estudos  em 

cibercultura. 

Nota-se  que  o  conceito  de  Web  2.0  possui  uma  gama  de  aspectos  em  sua 

constituição, como o econômico e o tecnológico, mas também se utiliza de práticas sociais 

através da comunicação e da cultura.  Esta  noção torna-se, assim, uma reconfiguração no 

campo do desenvolvimento de aplicações, embasada nas práticas emergentes de propagação 

de conteúdos e que veio realimentar essas práticas de interação e troca de informações que 

passaram  a  compor  um  novo  modelo  de  negócios  e  práticas  sócio-comunicacionais  na 

cibercultura.

Visando detalhar  o que se entende por  Web 2.0 dentro da cibercultura,  os  seus 

princípios  e  seus  componentes  são  apresentados  segmentados,  ou  seja,  divididos  em três 

grupos,  de  acordo  com  a  predominância  de  enfoque  nos  aspectos  técnicos,  socais  e 

organizacionais.

Em um primeiro grupo, estão reunidos os tópicos ou componentes que podem ser 

interpretados como diretrizes para a mudança da concepção das ferramentas, principalmente, 

em aspectos técnicos de design e desenvolvimento. Ou seja, tais princípios indicam o que uma 

aplicação de segunda geração oferece, e o que a destaca das aplicações anteriores encontradas 

na web. Os princípios aqui relacionados tratam da mídia em si, nas quais as reconfigurações 

em sua criação se sobressaem como tarefas para os seus criadores; são cinco dentre o total de 

sete  princípios  já  citados:  (1)  utilização  da  web  como  plataforma;  (2)  possibilidade  de 

gerenciamento de banco de dados; (3) assunção do final de ciclo de lançamentos de software; 

(4) adoção de modelos ágeis de modelagem, programação e interface e  (5) promoção de 

experiências enriquecedoras para o usuário.

O segundo grupo é relativo à utilização da plataforma web por seus usuários, além 

da construção do conteúdo da mesma, ou seja, o que se espera em termos de usabilidade e 

participação.  Dessa  forma,  este  grupo é constituído por  componentes  relacionados  com o 

princípio do (6) aproveitamento  da inteligência coletiva e alguns de seus componentes.

O terceiro  e  último  grupo de  componentes  trata  da  forma como estes  usuários 

devem ser organizados para que assim possam colaborar para a aplicação web desenhada para 

a participação desses. Nesse ponto, encontra-se o princípio da (7) produção de software para 

mais que um único dispositivo.
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3.1 COMPONENTES TÉCNICOS

Com a Web 2.0,  os  softwares são apresentados não como produtos e sim como 

serviços de um novo modelo de negócios baseados na web, ao contrário do que ocorre com os 

softwares  desktop17,  que  costumam ser  vendidos  como produtos,  dentro  de  um lógica  de 

produção proprietária dos mesmos. A Web 2.0 reforça a representação da  web como uma 

plataforma na qual são baseadas as aplicações e serviços online.

Assim os  softwares provêm plataformas ou ambientes que fornecem serviços aos 

usuários, que por sua vez os acessam a partir do programa navegador web de sua preferência. 

Esse modelo exige menos das máquinas de acesso (clientes) e de sua atualização, transferindo 

para os administradores das máquinas nas quais os  softwares estão instalados (servidores) a 

responsabilidade da manutenção. Entretanto, é importante ressaltar que este princípio também 

pode ser associado aos sites web de primeira geração, que também trabalhavam sob esta visão 

de web plataforma, embora explorando este recurso de forma menos interativa que a atual.

Além de ser provido via web, um aspecto de  design importante na Web 2.0 é o 

aproveitamento da força criativa e de divulgação dos usuários, de modo que o foco destas 

plataformas parece ser realmente o aspecto de serviço e não o fornecimento de conteúdo, que 

será gerado pelo usuário. Assim, o primeiro passo para entender a Web 2.0 é tê-la como uma 

mudança de atitude e não como uma tecnologia. Assim a colaboração é vista como a chave de 

grandes sites de serviços como o Flickr18, Amazon19, eBay20, bem como uma certa confiança 

atrelada aos usuários em projetos colaborativos como a Wikipédia21. 

As  possibilidades  de  participação  e  de  sociabilidade  tornam  as  plataformas 

convidativas,  ao  mesmo  tempo  que  tal  característica  desonera  seus  fomentadores  de 

investimentos  extras  com a geração de conteúdo,  pois  se  este  sendo produzido de forma 

centralizada, não faz frente à quantidade produzida livremente por várias pessoas ao redor do 

mundo. Por isso, há a recomendação por participação dos usuários em oposição à publicação 

de conteúdo pelo próprio sistema.

Dada a geração de conteúdos pelos usuários nas plataformas Web 2.0,  O'Reilly 

(2005) considera que a possibilidade de gerenciamento de banco de dados pode acarretar 

17 Softwares instalados e executados no computador do usuário (máquina local).
18 Site de compartilhamento de fotografias e de vídeos curtos. Disponível em: <http://flickr.com>.
19 Site de compras online. Disponível em: <http://www.amazon.com>.
20 Site de compras online. Disponível em: <http://www.ebay.com/>.
21 Enciclopédia colaborativa com versão em português do Brasil.  Disponível  em:  <http://pt.wikipedia.org>. 

Será novamente mencionada e discutida no próximo capítulo sobre colaboração.
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que o banco de dados criado competiria em importância com a própria aplicação, e que, de tão 

importante, várias empresas do ramo passariam a investir grandes quantias para a aquisição de 

um poderoso conjunto de informações. Para tanto, este autor aponta na direção do surgimento 

de um movimento que busque a liberdade desses dados e não o seu apoderamento pelas 

empresas detentoras da aplicação. Em analogia ao Free Software22, o autor prevê um “Free 

Data”.  Porém, talvez,  seja  isso o que movimentos  como o Creative Commons (LESSIG, 

2004;  RODRIGUEZ,  2006)  e  as  licenças  de  mesmo nome estejam pregando,  bem como 

alguns projetos que envolvem  wikis23 como a  Wikipédia – A Enciclopédia Livre,  e outros 

como o  Música é Para Baixar24 e a cultura livre, em geral. Também os “Termos de Uso” 

assinados no momento da adesão dos usuários às plataformas Web 2.0 servem para abordar 

questões envolvendo a propriedade e a possibilidade de uso dos dados. Dessa maneira, há 

uma maior liberdade por parte do autor em compartilhar alguns dos seus direitos sobre obras 

ou conteúdos publicados em aplicações web, possibilitando o consumo e manipulação por 

parte da criatividade de outras pessoas.   

Apesar do foco no gerenciamento dos dados e no serviço prestado pela plataforma, 

uma outra postura é assumida por seus desenvolvedores,  pois é preferível  um modelo de 

desenvolvimento  que seja  direcionado a constantes  atualizações  do  software, ao  invés  do 

lançamento de várias versões, segundo o que O'Reilly (2005) chamou de “beta eterno”. Logo, 

o princípio da Web 2.0 da assunção do final de ciclo de lançamentos de software, ou seja, 

que este esteja em constante evolução está fortemente ligado ao primeiro apresentado, o que 

trata a web como plataforma para aplicações e serviços.

Dessa  forma,  pode-se  sempre  ter  disponibilizadas  novas  funcionalidades  aos 

usuários  sem  a  necessidade  de  anúncios  prévios  e  mesmo  de  continuidade  de  uma 

determinada função. Testes de aceitação e de performance podem ser feitos sem alteração 

completa do ambiente ou mesmo sem a interrupção de seus serviços, otimizando o tempo de 

desenvolvimento. Isso também desobriga os servidores em caso de surgimento de bugs25 no 

sistema ou demais contratempos. 

Anteriormente,  Raymond  (2000,  online) já  havia  aconselhado  esse  estilo  de 

22 Ver site da Free Software Foundation, disponível em <http://www.fsf.org/>. 
23 Constituem uma das primeiras aplicações que promovem a construção colaborativa de páginas e demais 

conteúdos na web, na qual pessoas geograficamente distantes podem co-trabalhar em um mesmo texto ou 
outro conteúdo, editando-o diretamente no navegador web.

24 Ver site do projeto Música é Para Baixar, disponível em <http://www.musicasparabaixar.org/>.
25 Falhas apresentadas pelo sistema aplicativo.
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lançamento, no âmbito dos softwares Open Source26: “Libere cedo. Libere frequentemente. E 

ouça  seus  fregueses”.  Neste  caso,  podemos  interpretar  os  fregueses  tanto  como  usuários 

quanto como os desenvolvedores  voluntários,  como se verá mais  adiante,  que auxiliam o 

desenvolvimento inclusive como betatesters. Um exemplo dessa nova abordagem é o Orkut27, 

que cinco anos após o seu lançamento ainda se define como estando em “versão beta”28.

Também há o princípio da Web 2.0 que indica esforços para a adoção de modelos 

ágeis  de  modelagem,  programação  e  interface adotados  pela  plataforma  e  que  lhe 

proporcionam uma rápida evolução e popularização.

O'Reilly (2005) considera importante para o sucesso desses aplicativos web, que os 

mesmos  permitam  o  seu  uso  e  manipulação  por  hackers. Ou  seja,  que  proporcione 

“hackeabilidade”, que seria permitir que pessoas (individualmente ou em organizações) com 

conhecimentos  técnicos  possam  criar  novos  serviços  baseados  nos  dados  e  funções  do 

aplicativo  original.  Logo,  tem-se  uma tendência  por  possibilitar  a  agregação  de  valor  ao 

produto a partir da criatividade dos usuários e dos usos cotidianos, que muito tem a somar ao 

serviço, popularizando-o e ampliando o seu alcance. 

Aguiar (2009, p.14),  diferenciando  hackers de  crackers29, diz que “a práxis dos 

hackers fundamenta  uma  cultura  que  diz  respeito  ao  conjunto  de  valores  e  crenças  que 

emergiu  das  redes  e  programadores  de  computador  que  interagiam  on-line em  torno  de 

projetos  técnicos  e  colaborativos  que  visavam  resultados  inovadores”.  Essa  abertura  à 

criatividade é possível, em parte, pela liberação da Interface de Programação de Aplicativos 

(comumente  denominada  pela  sigla  API)  em  função  do  grande  número  de  possíveis 

colaboradores e autores de conteúdo que já mantinham uma cultura de compartilhamento e 

desenvolvimento de  softwares, que embora não remunerada, é motivada por outros valores 

como a aquisição de respeito e reconhecimento perante a comunidade.

Aos aplicativos web produzidos a partir da manipulação de aplicações previamente 

26 Uma visão tecnológica de desenvolvimento e distribuição de softwares de código aberto, mas que não possui 
o caráter social e político do movimento Software Livre. Ver Raymond (2000) e Delanda (2004).

27 Rede social desenvolvida pela Google Inc. desde janeiro de 2004. Disponível em <http://www.orkut.com>. 
28 Para a computação, a versão beta de um software é aquela na qual apesar de disponibilizada para o uso, ainda 

se encontra em desenvolvimento e em testes.  Os usuários  da aplicação devem atentarem para isso,  pois  
poderão encontrar alterações frequentes e erros ao longo da utilização da mesma.

29 Pessoa com grandes conhecimentos técnicos em computação e que se utiliza de seus conhecimentos e tempo 
disponível  para  realizar  crimes  no  ciberespaço  como invasão  de  redes  de  computadores  privativas.  Ao 
contrário do  hacker, que busca aprimorar seus conhecimentos e mantem um código de ética baseado em 
meritocracia. Ou seja, a atuação do hacker remete a um comprometimento com a comunidade e a busca de 
conhecimentos, que determinam a sua importância nessa sociedade e que ao mesmo tempo o motiva. Já o  
cracker, devido ao seu delitos, é repudiado pela sociedade.
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existentes,  acostumou-se  chamar  de  mashups, que  são  possíveis  a  partir  de  plataformas 

abertas e que “são a colaboração em massa em ação – uma nova e ousada maneira de expandir 

a capacidade produtiva de sua empresa sem ter de expandir infinitamente seus custos fixos”, 

segundo Tapscott e Williams (2007, p.228). A liberação da API, em busca de uma melhor 

forma  de  customização  para  as  aplicações,  facilitou  o  surgimento  de  aplicativos  via 

colaboração externa, incutindo na ideia de direito de remixagem, cedido pela plataforma aos 

seus  usuários,  e  sobre o qual  O'Reilly (2005) pontuou em seu trabalho a  necessidade de 

encarar tal faculdade como princípio para modelagem no desenvolvimento de sites da Web 

2.0. 

Esta remixagem ou construção de mashups é o que se pode visualizar com os tantos 

aplicativos  baseados  no  Google  Maps30,  como o  Housingmaps31,  destinado  ao  auxílio  no 

processo de imóveis em negociação, ou o Wifi-Salvador32, destinado a mapear as zonas com 

internet sem fio abertas a utilização pelo público, no Twitter e derivados para postagem de 

músicas e fotos, dentre vários outros.

Além de se pensar em relação aos dados e seu gerenciamento por terceiros, algumas 

alternativas de desenvolvimento são importantes para o sucesso de uma aplicação Web 2.0, 

como a disponibilização das APIs dos sistemas, estas fontes do que O’Reilly (2005) chama de 

“hackeabilidade”. Estas características ajudam na criação de funções a serem acrescentadas à 

plataforma, como: (1) a granularidade, que de uma forma geral, é a diversificação do tamanho 

e complexidade das tarefas com quais os usuários podem contribuir para algum projeto ou 

software e (2) a modularidade de suas funções, pois a independência entre os componentes 

permite uma melhor manutenção e criação de novos módulos.

Pode-se  ainda  assumir  como  importante  nesse  contexto  de  modularidade  a 

integração com outras plataformas, que podem assim compartilhar seus públicos e aumentar o 

potencial  pós-massivo de uma aplicação, gerando uma convergência de serviços que atrai 

mais usuários e lhes fornece novas formas de comunicação e informação. Um exemplo é o 

caso  do  Flickr  e  do  Twitter,  onde  os  conteúdos  postados  naquela  plataforma  de 

compartilhamento  de  imagens  podem  ser  noticiados  neste  microblog.  Outra  grande 

possibilidade de extensão que se pode citar são os aplicativos sociais, que se adicionam às 

30 O Google Maps está disponível em: <http://maps.google.com.br/>. Acessado em: 29 jul. 2009.
31 O aplicativo  mashup Housingmaps está disponível em <http://www.housingmaps.com/>. Acessado em: 29 

jul. 2009.
32 Projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Cibercidade e conta com o site disponível em: <http://  

blog.ufba.br/wifisalvador/>.
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plataformas  conferindo-lhes  mais  funcionalidades,  como:  o  BuddyPoke33,  que  se  destacou 

principalmente no Orkut e provê uma forma mais interativa se relacionar com outros usuários 

com  a  utilização  de  avatares  3D,  e  o  FarmVille34 no  Facebook,  jogo  que  simula  a 

administração de uma fazenda. 

Sobre o desenvolvimento de aplicativos nessa lógica de reconfigurações dos sites 

web, O'Reilly (2005) coloca ainda que se deve pensar em serviços leves como o caso de 

entrega de feeds35, que nada mais são que entrega de dados de forma resumida e estruturada 

(título, resumo, autor, data de publicação, etc.). Atualmente, é comum a utilização de várias 

formas  de  notificação  de  alterações  nos  conteúdos  de  diversos  tipos  de  sites.  A prática 

aumenta  a  circulação  de  informações,  otimizando  a  busca  por  conteúdos  por  parte  dos 

usuários. 

Os  feeds podem também ser  utilizados,  por  parte  da aplicação,  para  fidelizar  a 

visitação, uma vez que o usuário sempre será notificado das novidades e convidado a conferi-

las  no  site.  Umas  das  primeiras  utilizações  de  feeds, como  o  RSS,  foi  na  prática  do 

podcasting, que “compreende todo o processo de produção de material digital (áudio, vídeo, 

texto ou imagens), de sua publicação na internet e distribuição para os subscritos no site via 

Web” (PAZ, 2007, p.25). Atualmente, muitas mídias na internet, como blogs, fotologs, sites de 

redes sociais, microblogs, sites de compartilhamento e sites de notícias, utilizam amplamente 

essa forma de notificação e entrega de conteúdo.

Outro destaque em relação à forma de abordagem das aplicações Web 2.0, se refere 

ao campo da publicidade inserida nessas mídias. Há uma tendência para o uso de anúncios 

menos invasivos e  em formatos mais amistosos do que os  banners e  popups  (O'REILLY, 

2005).  Há uma preferência por práticas como: emprego de informação textual em harmonia 

com o  layout e  a visibilidade dos  artigos  publicitários;  contextualização do conteúdo dos 

anúncios com as buscas  e o tema do ambiente ao quais estão inseridos e uso de jogos e 

aplicativos sociais integrados ao ambiente Web 2.0 com o propósito de propagar marcas de 

33 Site disponível em: <http://www.buddypoke.com/>.
34 Site disponível em: <http://www.farmville.com/>.
35 Serviços  de entrega de feeds são serviços de assinatura para recebimento automático de atualizações de um 

determinado site. A assinatura pode ser feita utilizando-se do programa denominado agregador de feeds, que 
tanto pode ser do tipo desktop quanto web, ou ser apenas uma das funções de algum outro programa, como o 
próprio navegador web. Para tal prática é necessário que o site disponibilize esse serviço na forma de um 
feed (RSS,  Atom, etc).  Normalmente,  estes  feeds são baseados em XML é o acrônimo para  EXtensible 
Markup Language (Linguagem de marcação extensível) e é uma recomendação da W3C - World Wide Web  
Consortium.  O XML é uma linguagem universal bastante utilizada para fazer a comunicação e permuta de  
dados entre diferentes sistemas, dentre outras utilidades.
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forma mais amistosa e indireta, dentre outras.

Pode-se considerar que estes princípios técnicos são uma forma de promover o que 

o último tópico desse primeiro bloco anuncia: a promoção de experiências enriquecedoras 

para  o  usuário;  pois  de  diversas  formas,  tenta-se  promover,  através  de  tecnologias  que 

propiciem maior interação e ações via web e também com novos paradigmas de design, uma 

experiência  diferenciada  nos  ambientes  digitais  gerados,  nos  quais  o  usuário  poderá  se 

socializar e contribuir, tornando-se peça fundamental da plataforma Web 2.0.

Percebe-se assim que alguns dos tópicos citados como relacionados à geração de 

aplicativos  baseados  em web,  corroboram com a  visão  de  reconfiguração  de  meios  que 

marcam a cibercultura, baseadas nas mídias anteriores e adaptando-se aos novos potenciais e 

tecnologias disponíveis. Há uma busca por mais interação, participação do usuário não apenas 

como  gerador  de  conteúdo,  mas  também,  no  caso  de  usuários  mais  avançados,  como 

desenvolvedores voluntários, para que outros aplicativos que usem a base desses aplicativos 

possam criar novas funções. 

Condizente  com  o  que  foi  visto  sobre  a  reconfiguração  da  cibercultura-remix 

proposto por Lemos (2005), os componentes anteriormente apresentados (mudança de atitude 

e não apenas de tecnologia; participação do usuário; dados como um “intel inside”; o beta 

perpétuo; hackerbilidade; direito de remixar; granularidade; componentes – modularidade e 

rica  experiência  do  usuário)  tratam  de  alterações  na  mídia  em  termos  de  concepção, 

desenvolvimento e manutenção.

Fecha-se  assim  o  primeiro  grupo  de  componentes  ou  memes da  Web  2.0 

(O'REILLY, 2005) e passa-se para o segundo que apresentam o caráter social dessa geração de 

aplicativos web.

3.2 COMPONENTES SOCIAIS

A primeira geração de sites da web estava limitada ao modelo de negócios no qual 

apenas alguns grandes sites lideravam entre os mais lucrativos e focavam suas atenções nos 

anunciantes. Eram os anunciantes que predominantemente determinavam os seus conteúdos, o 

seu público, etc. 

Diante das demandas captadas em plataformas, como os  blogs, pode-se notar que 
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uma mudança de postura dos fomentadores dessas plataformas em relação ao seus usuários, 

pois estes passaram a abrir espaço para a socialização e emissão de conteúdos, considerando 

assim o  seu  público  como formado  por  usuários  contribuidores.  Para  isso,  uma ética  de 

confiança no usuário teve que ser adotada no  design da plataforma para que o usuário se 

sentisse à vontade para apropriar-se desta e passasse a contribuir. Sendo assim, o novo modelo 

tecnológico  e  de  negócios,  conhecido  como  Web  2.0,  passou  a  ser  marcado  por  sites  e 

ambientes  que  possuem  conteúdo  gerado  pelo  próprio  usuário,  como  já  indicado 

anteriormente. 

Pode-se  considerar  que  a  participação  do  usuário  é  a  peça-chave  dos  sites 

classificados como de segunda geração, pois tal mudança de perspectiva foi promovida pelo 

emprego das tecnologias apropriadas, que impulsionaram a sua ascensão e marcaram assim 

umas das mais utilizadas práticas da cibercultura. Esta práxis do uso da força produtiva dos 

usuários e das interações sociais entre estes, tem sido aplicado a diferentes tipos de sites, 

sejam estes de redes de relacionamento, localização geográfica,  venda de bens e serviços, 

blogs, portais, etc.

Daí  tem-se,  a  partir  da  experiência  rica  do  usuário,  a  transformação  desse  em 

usuário-contribuidor como anunciado por O'Reilly (2005), que também viu na divulgação um 

campo a ser exercido voluntariamente pelo usuário, pois este tipo de participação pode chegar 

a reduzir custos em anúncios, como o que prega com o que é denominado de marketing viral, 

onde um conteúdo é difundido via rede, em semelhança ao contágio de uma epidemia de 

virose. 

A motivação à contribuição fica ao encargo da ferramenta que deve organizar e 

permitir a produção e divulgação dos conteúdos pelos usuários de forma prática e intuitiva. As 

funções  de  interatividade  e  demais  formas  de  participação  do  usuário,  às  quais  se  pode 

denominar  de  funções  pós-massivas  (LEMOS,  2007),  devem estruturar  os  conteúdos,  os 

usuários, as buscas e estarem abertas a emergências bottom-up. Deve-se assim contar, como 

indicado por O'Reilly (2005), com a atuação imprevisível dos usuários, que já acostumados às 

TICs,  tendem a  se  apropriar  dessas  ferramentas  de  forma,  algumas  vezes,  diferentes  das 

imaginadas por seus idealizadores36. 

Então,  por  mais  que  estrategicamente  a  plataforma  seja  pensada  para  um 

36 Um exemplo desses usos de aplicações Web 2.0 não esperados, pode ser encontrado dentro do Facebook, que 
alterou a sua pergunta sobre o status do usuário de “o que você está fazendo agora” para “no que você está  
pensando agora”, visto que as pessoas passaram a utilizar tal espaço para diferentes fins (difundir notícias, 
conversar, etc.), assim como ocorreu com os demais microblogs como o Twitter e o Identi.ca.
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determinado uso, deve-se ter em mente que a atuação do usuário e suas formas de apropriação 

são  imprevisíveis.  A criatividade  pode  trabalhar  a  favor  dos  interesses  para  os  quais  o 

ambiente  se  propõe,  tanto  quanto  os  novos  usos  podem  surtir  efeitos  negativos  nesses 

interesses, criando-se assim um jogo cujas proporções e regras são dinâmicas. Para tentar, em 

linhas gerais, se prevenir de circunstâncias desfavoráveis e manter a confiança dos usuários, 

todos os ambientes se utilizam de um Termo de Uso e Aceitação de Normas, além da Política 

de Privacidade. Portanto, a contribuição de usuários vem atrelada  a várias situações para as 

quais os ambientes tentam juridicamente se defender e da mesma forma manter-se de forma 

ética e estimuladora para os seus usuários.

Também  atrelada  à  ideia  da  colaboração,  em  diversos  aspectos  das  mídias  de 

funções pós-massivas, está o fenômeno que Anderson (2006) chamou de “cauda longa”, que 

pode ser resumido como sendo “a grande maioria são os menores”. O autor se refere ao fato 

de que houve um aumento de oferta de produtos que visam atender a públicos diferenciados, 

ao contrário das ofertas massivas anteriormente predominantes. A cauda longa não é apenas 

aplicada  a  oferta  de  produto  e  serviços;  pode  também  se  referir  à  oferta  de  conteúdos 

segmentados  e  à  criação  de  comunidades  virtuais  de  temas  específicos,  colocando  em 

evidência a existência, a diversidade e a liberdade de opinião. 

Nesse sentido, um forte exemplo é o crescimento da blogosfera na qual se pode 

encontrar espaços destinados a variados assuntos, tanto os mais genéricos quanto os mais 

específicos, que contribuem para a criação de nichos, que juntos formam um grande acervo 

disponibilizado  no  ciberespaço.  A  blogosfera,  portanto,  é  exemplo  de  utilização  da 

inteligência coletiva, uma vez que seleciona conteúdos, produz e propaga muitas informações, 

alimentando assim a cauda longa.

Muitas  das  aplicações  Web  2.0  demonstram que  o  autoserviço  do  consumidor 

possibilita que se atinja toda uma rede, e não apenas uma pequena parte desta. Em teoria, tal 

proposição postula que o foco mais importante é atingido – a ‘cabeça’ – o que fomenta a 

disseminação  de  um  conteúdo,  possibilitando,  portanto,  que  este  possa  atingir  diversos 

públicos.

Seguindo  essa  lógica  da  cauda  longa  e  da  diversidade  de  conteúdo  disponível, 

podemos chegar à dicotomia onde figura a folksonomia37, em oposição à ideia de taxonomia38, 

37 O termo foi criado por Thomas Vander Wal e o sufixo “folks”, do inglês, significa pessoas, o que remete a 
uma classificação feita pelos usuários do sistema, que inclusive são compartilhadas entre eles (WIKIPEDIA, 
2010, online).

38 É a ciência de classificar as coisa e os seres vivos (WIKIPEDIA, 2010, online).
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de forma que a primeira, prevê uma classificação mais “orgânica” de conteúdos, através de 

tags39 (etiquetas ou marcadores) atribuídas aos conteúdos na web pelos próprios usuários e 

que podem ser compartilhadas entre todos. Dessa forma, gera-se uma classificação menos 

rígida e que aumenta as ligações entre os conteúdos, aumentando assim as possibilidades de 

buscas para um determinado assunto. Sobre este tipo de classificação feita por usuários, Primo 

(2007) comenta:

Como se vê, a escrita coletiva  online e o processo de  tagging demonstram que a 
abertura para o trabalho colaborativo oferece uma dinâmica alternativa (não uma 
substituição)  ao  modelo  de  produção,  indexação  e  controle  por  equipes  de 
autoridades.  A partir  de recursos da Web 2.0,  potencializa-se a  livre criação e a 
organização  distribuída  de  informações  compartilhadas  através  de  associações 
mentais.  Nestes  casos  importa  menos  a  formação  especializada  de  membros 
individuais. A credibilidade e relevância dos materiais publicados é reconhecida a 
partir da constante dinâmica de construção e atualização coletiva (PRIMO, 2007, 
p.4).

Um exemplo dessa escrita coletiva e desse emprego de credibilidade aos conteúdos 

da web é o Delicious40: um site onde as pessoas classificam conteúdos da web e compartilham 

as suas tags, ajudando a criar uma base que facilita trocas e buscas entre os usuários.  

Logo, de várias formas o usuário e a sua ação voluntária passam a ser importantes 

para a consolidação de um site na web, visto que este possui um papel-chave nessa dinâmica 

de  criação  e  visibilidade.  Para  os  demais  aplicativos  Web  2.0,  a  mesma lógica  pode  ser 

aplicada em relação à manutenção do interesse dos usuários pela ferramenta, pela diversidade 

de conteúdos e mesmo pela divulgação e animação da comunidade feita espontaneamente. 

Aplicações Web 2.0 viram nessa prática social uma chance de se desenvolver utilizando-se da 

criatividade e do elemento surpresa que pode emergir dos usuários da plataforma, ou seja, da 

inteligência coletiva (LÉVY, 1999).

Ao contrário dos que apontam esta tendência de participação como algo positivo, 

há  também  quem  critique  o  impacto  dessa  nova  prática  social  de  abertura  para 

desenvolvimento tecnológico e de conteúdo em rede sobre a cultura, valores e ética humanos, 

pois não é apenas o termo “Web 2.0” que é alvo de críticos. É o caso de Keen (2009) que, de 

forma bastante polêmica, considera que a democratização das mídias resulta na “morte da 

cultura” pois muitos amadores têm acesso a publicação de conteúdos e obras, consideradas de 

baixa qualidade, que aumentam o volume de informações dificultando a busca, inserindo falta 

39 A ação relacionada à possibilidade de adição de tags aos conteúdos, também é denominada de “tagging”.
40 Disponível em: <http://delicious.com/>.
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de autenticidade e enquadramentos inapropriados às notícias. O autor também acredita que há 

uma redução  do  espaço  e  da  contratação  de  profissionais  (experts)  das  áreas  da  música, 

literatura, jornalismo, cinema, dentre outras. 

Com esses argumentos diante dos casos que apresenta para exemplificá-los, Keen 

(2009)  mostra-se  contrário  às  mudanças  no  cenário  da  comunicação  e  produção  cultural 

diante  das  mudanças  advindas  com  a  cibercultura,  precisamente  como  as  aplicações  da 

geração Web 2.0 e a multiplicação dos pontos de emissão e divulgação de conteúdo. O autor 

não vê grandes benefícios nesta liberação do polo emissor e considera que o atual “culto ao 

amador”41 e  a  sua  atuação nas  “mídias  democratizadas”  algo  apenas  a  ser  defendido por 

utopistas. 

De um lado, o autor aponta que a indústria cultural vem sofrendo com a pirataria, 

demissões de funcionários e curtos orçamentos, o que prejudica a produção que considera ser 

de qualidade e apta a ser divulgada para o grande público e, de outro lado, questiona sobre 

onde se encontram o lucro trazido pela Web 2.0. Ou seja, autor advoga por quem compartilha 

da opinião de que a atual participação, produção e divulgação de conteúdos indiscriminada é 

prejudicial para a cultura e mesmo para o uso da própria web. Keen (2009) apresenta uma 

visão  sob  a  ótica  da  antiga  mídia  de  massa  podendo  ser  até  considerado  elitista  em 

contraponto à esperada democratização ou, ao menos, a popularização das mídias digitais e 

diversificação  das  ofertas  mediante  as  diversas  demandas,  o  que  é  visto  por  muitos 

exatamente como um aspecto positivo e revolucionário,  como é o caso de Grahan (2005, 

online), um programador que destaca a web como plataforma dos novos aplicativos como o 

primeiro  grande  elemento  e  que  diz  que  “o  segundo  grande  elemento  da  Web  2.0  é  a 

democracia. Agora nós temos muitos exemplos para provar que amadores podem ultrapassar 

os profissionais, quando eles têm o tipo certo de sistema para canalizar seus esforços”42. 

Já Alejandro Piscitelli, no prelúdio de Cobo e Pardo (2007, p.20), tem uma proposta 

mais dialética em relação à “tirania dos especialistas e a sabedoria dos amadores e vice-e-

versa”43 sobre o agendamento da mídia e sua relevância, pois as tags e os agregadores seriam 

importantes na substituição de atores aos quais eram atribuídas a tarefa de decidir  qual o 

41 O termo pode ter se originado de uma conversa de Keen com uma pessoa que ele denominou de “Amigo de 
O'Reilly” que lhe apresentou a expressão “Nobre Amador” que seria o responsável pela democratização das  
mídias, antes feita apenas por experts. Keen (2009, p.37) considera que o “nobre amador” é a abstração que 
celebra a revolução digital da Web 2.0.

42 Original: “the second big element of Web 2.0 is democracy. We now have several examples to prove that  
amateurs can surpass professionals, when they have the right kind of system to channel their efforts”.

43 Original: “tiranía de los expertos y la sabiduría de los amateurs y viceversa”.
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conteúdo a ser publicado e como este seria passado ao público. Agora, os mecanismos como 

comentários  e  votações  dão  ao  público  esse  poder  de  decidir  e  colocar  em  evidência 

determinados assuntos. Por outro lado, considera que se ater apenas aos mais lidos e votados 

não representaria bem o que ocorre no mundo, pois essas notícias podem ser apenas as mais 

alarmantes, chocantes, estranhas, etc.

Tudo, ao que parece, faz parte de um jogo, como colocado por O'Reilly (2005), no 

qual se poder arrecadar pontos positivos ou negativos em prol do crescimento da plataforma. 

O mesmo usuário poderá estar em qualquer um dos lado nesse jogo.

Dessa forma, pode-se vincular a liberação do polo emissor tanto como inspirada 

quanto  como incentivadora  das  aplicações  Web  2.0.  O usuário  também possui  um papel 

duplo, de colaborador e de consumidor, ou ainda de um híbrido desses dois papéis, pois como 

vimos no capítulo anterior, uma das marcas da cibercultura é justamente a mudança de papel 

dos  usuários.  Pode-se  até  considerar  que  esta  é  uma  das  leis  da  cibercultura  que  mais 

expressam o sentido da nova geração de aplicativos, que tornam-se cada vez mais exemplos 

dos aspectos do pós-massivo inerentes aos novos ambientes de convívio e produção digital, 

muito focados no indivíduo em sociedade e nas relações entre seus membros. 

O próximo e último conjunto de componentes tem relação com a organização e 

estrutura dos usuários da Web 2.0 e seus impactos na dinâmica dos ambientes virtuais de 

comunicação e informação.

3.3 COMPONENTES ORGANIZACIONAIS

O  último  princípio,  o  da  produção  de  software para  mais  que  um  único 

dispositivo, pode ser associado, dentro da perspectiva das aplicações Web 2.0, à organização 

dos  seus  usuários  em  redes,  além  da  possibilidade  de  agregação  de  outros  dispositivos 

integrando-se à web. A partir dessa noção de rede presente na web social, pode-se entender de 

duas formas a conectividade relacionada a tal noção, que seriam: 

a) o acesso generalizado de várias pessoas ao redor do mundo à internet (no 

caso,  à  web),  com as  várias  possibilidades  sócio-comunicacionais  que  isso 

infere;

b)  a  conexão  e  a  organização  dessas  pessoas  através  de  ambientes  que 
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fomentam a presença de redes socais. 

Dessa forma, pode-se dizer que as aplicações Web 2.0 estariam distribuídas entre 

essas formas de conectividades, tirando proveito dessas situações para diferentes finalidades. 

Sobre a descentralização, pode-se pensar em diferentes redes telemáticas associadas 

que promovem uma rica ambiência da Web 2.0, significando assim uma multiplicidade de 

formas e pontos de acesso à aplicação. Nesse sentido de conexão dos atores sociais às redes 

telemáticas,  a  previsão  de  O'Reilly  (2005),  de  que  o  uso  da  aplicação  em mais  de  um 

dispositivo, bem como o aumento de dispositivos ligados a internet como uma tendência de 

avanço da Web 2.0, constata-se acertada, visto o enorme número de portáteis e não apenas de 

computadores acessando a rede. 

Além da exploração dessa interconectividade como mais umas das funções pós- 

massivas das quais tem se valido as aplicações Web 2.0, para facilitar o acesso de celulares e 

outros dispositivos portáteis, versões mais leves e otimizadas de algumas aplicações foram 

desenvolvidas e lançadas para agregar novos públicos e possibilidades de uso em mobilidade. 

Também já é comum a geração e encaminhamento de conteúdos via dispositivos portáteis, 

aproveitando-se dos  mecanismos de  conectividade,  escrita  e  captura de imagens e  vídeos 

desses dispositivos. A essas novas plataformas ou modos de envio e consumo de conteúdos, 

aderiram várias mídias da internet como webmails, blogs, microblogs, fotologs e videologs. A 

rica experiência do usuário passa a ser a da vivência de qualquer lugar em que se possa estar, 

beneficiando ainda  mais  a  participação e  geração  de  conteúdo  para  as  aplicações  com o 

advento de tecnologias como o SMS, Bluetooth, redes Wifi, telefonia 3G, WAP, captura de 

imagens, GPS, dentre outras incorporadas nos mais diversos dispositivos portáteis.

Trazendo as noções de redes para os aplicativos socais podemos tratar  tanto de 

divulgação promovidas pelos usuários quanto às trocas entre estes. Uma vez que o aplicativo 

promove a criação de redes sociais, a conectividade, que pode ser vista aqui, como já dito, não 

apenas como o acesso à internet, mas também como a possibilidade de integrar essas redes, 

gera um grande potencial a ser explorado socialmente e economicamente. 

Neste ponto, vale apresentar a divisão de Cobo e Pardo (2007) em relação ao tipo 

de aplicações Web 2.0 que se pode verificar na internet, e dessa maneira compreender que 

estas estão associadas tanto à conectividade, enquanto multiplicidade de pessoas utilizando a 

rede, quanto à formação de redes sociais a partir de ferramentas computacionais. Dentro dessa 
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última expectativa, a referida classificação considera que os sites da Web 2.0 são divididas em 

quatro  tipos  de  sites:  (1)  os  de  redes  de  relacionamento,  (2)  os  de  gerenciamento  de 

conteúdos, (3) os de organizadores sociais e inteligentes de informações e (4) os de aplicações 

e serviços (mashups).

Cobo e Pardo (2007) pontuam que o possível fracasso de cartografias de aplicações 

Web 2.0 se deu devido à sua rápida e constante transformação. Contudo, considera-se que esta 

classificação serve como ponto de partida e é importante por tentar, a partir dos tópicos de 

definição desses conceitos e das práticas observadas na web, ao redor dos mesmos, explicar 

como esse fenômeno tem se apresentado. Resta analisar e observar, no decorrer do tempo se a 

referida  taxonomia  irá  se  manter  atual,  abraçando  as  novíssimas  mídias  e  ganhando 

notoriedade entre os usuários de internet.

Os sites de relacionamentos, ou apenas de redes sociais, são as ferramentas que 

ajudam a criar, no ciberespaço, as redes de atores sociais, muitas vezes, unindo-os de acordo 

com  os  seus  interesses  comuns.  É  como  se  pode  classificar  ambientes  como  o  Orkut, 

Facebook e MySpace.

Os  sites  de  gerenciamento  de  conteúdos,  foram os  descritos  por  Cobo e  Pardo 

(2007) como ambientes que promovem a geração de conteúdos por quaisquer usuários da 

internet, sem necessitar de conhecimentos avançados. Podem ser subclassificados como: a) 

blogware – software que provê os blogs); b) blogging – softwares  que gerenciam e otimizam 

as funcionalidades dos blogs como contadores de acesso, sistemas de comentários, feeds, etc., 

ou seja, softwares do “ecossistema” dos blogs; e c) os CMS – sistemas  de gerenciamento de 

conteúdo, como wikis, processadores de textos, planilhas e apresentadores de slides onlines (o 

que veio a ser chamado de computação em nuvem –  softwares comum aos  desktops agora 

acessados  via  web),  foto,  vídeo,  calendário,  etc.  Destacam-se  nessa  categoria,  aplicativos 

como: WordPress, Blogspot, Joomla, Googles Docs, Slideshare, Flickr, YouTube e Google 

Calendar, dentre outros.

Já os sites organizadores sociais e inteligentes de informação são ferramentas que 

ajudam a  estruturar  e  otimizar  o  crescente  conteúdo da  rede:  buscadores,  agregadores  de 

feeds, bookmarks e de tags, etc. Tal tipo de aplicação Web 2.0 pode ser exemplificada com os 

sites: Googles (Web, Imagens, etc), Bloglines, Delicious, Amazon, etc.

O quarto tipo de site, de acordo com a classificação feita por  Cobo e Pardo (2007), 

é o das aplicações e serviços (mashups), híbridos criados a partir da abertura das APIs das 
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aplicações originais, que diversificam os seus serviços: organizadores de projetos, webtop (ao 

invés  de  desktop),  armazenadores,  reprodutores  e  agregadores  de  música,  mensageiros 

instantâneos, mapeadores, etc. Pode-se citar, como exemplos de  mashups,  os sites: Meebo, 

Housingmaps, Wikimapia, etc.

Ao se analisar os exemplos citados, é perceptível que uma ferramenta web pode se 

enquadrar em mais que uma categoria. Por exemplo, podemos perceber que muitos mashups 

são construídos para se tornarem sites organizadores de informação, ou mesmo que muitos 

dos  sites  de  conteúdo  também fomentam a  criação de  redes  sociais.  Porém,  de  qualquer 

forma, é sempre possível destacar características que aproximem mais um determinado site de 

alguma dessas categorias em particular.

Recuero (2005) chama atenção para a  denominação de redes como a do Orkut, 

blogs e  fotologs como sendo de redes sociais visto que a ligação ente dois perfis não está 

associada a custos (tempo, envolvimento, capital  social),  podendo-se adicionar até mesmo 

desconhecidos, falseando assim os hubs, que muitas vezes atuam voluntariamente para o seu 

aumento de ligações da rede, diminuindo as distâncias entre perfis, embora a interação social 

propriamente dita não exista necessariamente. Todavia, de um modo geral, algumas teorias 

são aplicáveis, como a própria Recuero (2005) indica, argumentando que o Orkut pode ser 

representado pelo modelo de redes sem escala a nível do  software e diz que este tipo de 

preocupação deve ser estendido às demais redes.

Um novo conceito de aplicações, que as previsões de O'Reilly (2005) tangenciaram 

ao mencionar um editor de textos web, e que também podem ser também incluída dentro dos 

aplicativos  Web  2.0,  são  os  propostos  pela  noção  de  Computação  em  Nuvem  (Cloud 

Computing),  que ajuda a promover um movimento de migração para a web, dos  softwares 

que antes  apenas possuíam versão para computador  (desktop),  diminuindo a exigência de 

especificações físicas para um aplicativo específico. Essa tendência também veio, há pouco 

tempo,  se  materializar  com o  surgimento  dos  netbooks44 e  de  tablets45, como  o  iPad  da 

empresa Apple46.

44 Pequeno computador portátil cujo nome faz alusão aos notebook e que são focados para a navegação pela  
internet.  Pode ser considerado mais um indício da revolução da Web 2.0 que traz para si cada vez mais 
aplicativos  e  serviços  ao  usuário,  desobrigando-os  da  necessidade  de  capacidade  de  processamento  e 
armazenamento na máquina local.

45 Dispositivo portátil  e  computacional com tela sensível  ao toque (touchscreen)  para manipulação de seus 
programas e funções, além de reconhecimento de escrita.

46 Ver  notícia  sobre  o  lançamento  do  tablet  pela  Apple  em  27  de  janeiro  de  2010,  disponível  em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia,apple-revela-ipad-e-entra-no-mercado-de-tablets,502434,0. 
htm.  Acessado em: 29 jan. 2010.
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Por fim,  decorrente  da forma como se estrutura uma rede em sua dinâmica de 

crescimento e propagação de informações, é válido pontuar que quanto mais usuários, mais 

eficiente é o serviço, no caso de plataformas cujo conteúdo é postado através da contribuição 

do público. A quantidade de polos emissores nessas redes é decisiva para esse modelo de 

produção e divulgação, pois quanto maior a quantidade de pontos da rede, maior serão as 

possibilidades e conteúdos disponíveis, mais categorizados serão estes conteúdos, estendendo 

assim a “cauda longa” e a formação de nichos interessados em diversos temas e produtos. 

Relacionado  à  importância  dessa  multiplicação  de  pontos  de  emissão,  O'Reilly 

(2005) faz uma analogia entre a “linkania” na internet e as sinapses do cérebro.  Como é 

sabido, uma maior quantidade de  links para um site o coloca em posição de destaque em 

relação a outros de mesmo conteúdo diante de mecanismos de busca, como o utilizado pelo 

algoritmo do Google. Da mesma forma, a repetição de sinapses fortalece um conhecimento 

armazenado por uma pessoa, evidenciando o seu priming47. 

Finalizada  a  discussão  sobre  os  princípios  da  Web 2.0  e  dos  componentes  que 

ajudam compô-la, percebe-se que os sites, como os citados por Cobo e Pardo (2005) para 

exemplificar tais  tipos de aplicações,  são,  basicamente,  sites de vendas com resenhas dos 

usuários, sites de relacionamento, sites de compartilhamento de diversos formatos de mídia 

(vídeo,  foto,  etc),  sistemas  de  classificação,  mapeamentos  e  serviços  diversos.  Fora  a 

abordagem enquanto aplicações Web 2.0, muitas desses aplicativos citados são considerados 

mídias sociais. Mas o que seria uma mídia social diante desse paradigma? 

As  mídias  sociais  são  aquelas  que  colocam  em  evidência  a  sociabilidade  e  a 

liberdade de expressão e não apenas a participação do usuário como comentarista. Segundo a 

Wikipédia48, Kaplan e Haenlein (2010) definem mídias socais como “um grupo de aplicações 

para internet construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, e 

que permitem a criação e troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UCG)”49. Briggs (2008, 

47 Ver:  JU,  Youngkee.  Policy  or  Politics?  A Study  of  the  Priming of  Media  Frames  of  the  South Korean  
President  in the  Public  Mind. International  Journal  of  Public   Opinion Research, 2006 18: 49-66.;  
MCGRAW, Kathleen M.; LING, Cristina. Media   Priming   of   Presidential   and   Group Evaluations.  
Political Communication, Volume 20, Number 1, 2003, p. 23-40 e 
GOIDEL, Robert K.; SHIELDS, Todd G. Shields e PEFFLEY, Mark.  Priming Theory and RAS Models.  
Toward an Integrated Perspective of Media Influence. 1997.

48 O referente artigo da Wikipédia está disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mídias_sociais>. Acessado 
em: 30 nov. 2009.

49 Original: “a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations  
of  Web  2.0,  and  that  allow  the  creation  and  exchange  of  User  Generated  Content”,  segundo 
<http://www.slideshare.net/guestef2b2f/social-media-definition-and-classification>. Acessado em: 30 nov. de 
2009.
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online) utiliza o diagrama da Figura 02 para diferenciar de forma objetiva o que seria a Mídia 

Social (Social Media), que é a mídia feita socialmente através de trocas de informações como 

textos, fotos, vídeos, etc. É a mídia comentável, compartilhável e incorporável (embeddable). 

Já a Web 2.0 seria a infra-estrutura e o paradigma que proporciona esta socialização da mídia.

              FIGURA 02: Mídia social e Web 2.0
              Fonte: Bringgs (2008), disponível em: http://davepress.net/2008/02/17/defining-social-media-web20/

Dessa forma, pode-se entender que a Web 2.0 é um paradigma técnico baseado na 

contribuição social que vem gerando vários modelos de negócios concretizados na forma das 

emergentes mídias sociais na internet. Estas obtêm amplo alcance e adesão ao redor de todo o 

mundo, caracterizando um dos  hits da cibercultura, atualmente. A classificação de Cobo e 

Pardo  (2007),  anteriormente  apresentada,  pode  ser  entendida  como  uma  visão  geral  dos 

diferentes tipos de mídias sociais encontradas na web, fomentadas sobre os princípios da Web 

2.0.

Já Berkun (2009) critica o termo mídia social pois considera que todas as mídias 

são sociais e que mídia interativa poderia ser uma opção mais adequada. Como argumentos a 
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tal  posição lembra que:  (1) as  redes  sociais  não são novidades  e sim as  ferramentas  que 

utilizam o conceito; (2) desde sempre existiam formas alternativas para livre expressão de 

opiniões; (3) as novas mídias nunca destroem as velhas; (4) sempre existem interesses por 

parte de consultores que defendem tais redes; (5) o volume de informação atrapalha a busca 

por conteúdos de qualidade; (6) há muita autopromoção; (7) não será a revolução tecnológica 

que mudará o mundo, pois o comportamento humano ainda é o mesmo; e (8) que é necessário 

primeiro reconhecer o problema para o qual será aplicada a mídia social. Dessa forma, Berkun 

(2009) declara ser um exagero muito do que se fala em relação às mídias sociais e segue a 

mesma linha de crítica de Keen (2009), principalmente em relação à qualidade de conteúdo, 

autenticidade e intenções de quem atua nas mídias Web 2.0, parecendo, ambos, preterirem os 

benefícios sociais da reconfiguração, liberação do polo emissor e conectividade e toda a sua 

emergência em detrimento do que chamam de “besteira” e “lixo”, respectivamente. 

De qualquer forma, é grande a aceitação do termo devido ao entendimento de que 

este se refere ao modo de produção e uso social desse modelo de mídia, podendo colocá-las 

em oposição às mídias de massa, onde não se pode vislumbrar o esquema N – N. Mais uma 

vez, as chamadas funções pós-massivas servem para explicar a novidade das mídias sociais, 

baseadas em emissão descentralizada e consumo de informações em nichos.

Ambos os termos, Web 2.0 e mídias sociais, são alvos de críticas, como as que 

podem ocorrer a quaisquer novos termos que venham tentar explicar as práticas emergentes 

do contexto da cibercultura. De forma semelhante, pode-se notar que as práticas mencionadas 

e  mesmo  criticadas  pelos  autores  até  então  citados,  podem  ser  relacionadas  às  leis  da 

cibercultura que previam reconfiguração, participação e conectividade.

Possivelmente,  as aplicações Web 2.0 aprenderam com as práticas colaborativas 

advindas  dos  primórdios  da  internet  a  aproveitar  a  capacidade  criativa  e  também  de 

divulgação de conteúdos na rede, assim criando um modelo de negócios, ao passo que novas 

práticas sócio-comunicacionais são desenvolvidas. No intuito de se afirmar isso precisamente, 

faz-se necessário traçar um estudo maior sobre colaboração e assim construir uma ligação 

com o que ocorre nas aplicações para web de segunda geração. 

Em um projeto social, como a Wikipédia, onde não há apropriação empresarial do 

conteúdo tudo deve ocorrer sem que haja fins lucrativos; e onde a participação é a chave do 

projeto,  fica  claro  que  a  colaboração está  presente  e  impulsionando as  atividades,  mas  e 

quando  esses  fatores  não  estão  presentes,  pode  haver  uma  aproximação  ao  conceito  de 



52

colaboração?

Sobre  este  viés,  busca-se  apoio  em Cobo  e  Pardo  (2007,  p.34)  a  respeito  dos 

princípios e componentes da segunda geração de aplicações web, pois os autores pontuam que 

“se deve pensar  nas  aplicações  Web 2.0 como uma estrutura  de três  vértices:  tecnologia, 

comunidade e  negócios”50.  Ou seja,  pode-se  assumir  a  Web 2.0  como uma expressão  da 

cibercultura proporcionada pelas mudanças no uso da tecnologia e do  modelo de negócios, 

conferindo maior sociabilidade e incentivando a produção social na web, marcando assim o 

fenômenos das mídias sociais digitais.

Considerando a Web 2.0 um modelo sobre o qual as mídias sociais intensificaram 

sua adesão e tomaram forma na cibercultura, além de evidenciar a participação dos usuários 

das  mídias  sociais  como fator  proeminente  de  tal  prática,  é  possível  considerar  aspectos 

relativos  à  produção  social  gerada  nesses  ambientes.  É  buscando  aproximar  as  práticas 

comunicacionais e informacionais ocorridas em tais mídias que o capítulo seguinte discute 

colaboração no âmbito da produção e difusão cultural da Web 2.0.

50 Original:  “se debe pensar a las aplicaciones Web 2.0 como una estructura con tres vértices; tecnoligía,  
comunidad y negocio”.
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4 PRODUÇÃO COLABORATIVA: DA IDEOLOGIA À WEB 2.0

No contexto  dessa  dissertação,  a  colaboração  é  compreendida  como  a  ação  de 

pessoas  e  entidades  diversas  em  prol  de  um  interesse  comum.  Dessa  forma,  tais  partes 

participam e  contribuem,  cada  um com a  sua parte,  em um processo predominantemente 

comunitário sem necessariamente haver uma interação direta entre. Normalmente, o fruto do 

atuação colaborativa é de qualidade e/ou dimensão notavelmente maior do que a fruto do 

trabalho individual isolado.

É assim que a colaboração pode ser vista como componente histórico da internet, 

afinal, nos primórdios desta rede, havia a necessidade de criação de uma rede para troca e 

compartilhamento de informações que foi desenvolvida baseada na colaboração realizada por 

entidades e indivíduos. Neste contexto, surgiu a Arpanet, rede precursora da internet, criada a 

partir  de  esforços  originalmente  militares,  com o  objetivo  de  interligar  computadores  de 

centros  de  pesquisas.  A Arpanet,  portanto,  serviu  para  agilizar  as  trocas  de  informação 

científica,  a  partir  de  1969.  Pretto  e  Pinto  (2006,  p.24),  atentando  para  a  influência  das 

possibilidades da internet frente ao aprendizado, confirmam o entrelace histórico dessa rede 

com o ato de colaborar:

Durante os anos de 1980, os da “era acadêmica” da internet, estabeleceu-se uma 
nova forma de aprendizado que resultou na proposição de novas relações sociais 
com o saber, favorecendo percursos bastante personalizados, mas construídos, em 
larga medida, através da socialização e da colaboração. Era o início da experiência 
de uma potencial troca permanente.

Avançando  na  história  da  internet,  o  que  se  pode  encontrar  relacionado  à 

colaboração é a abertura de padrões e protocolos de comunicação, o que tornou possível a 

comunicação de computadores de diversas redes particulares e privadas ao redor do mundo 

em uma só rede mundial. Além disso, a partir de 1991, criava-se a possibilidade de se navegar 

em diferentes documentos localizados em diferentes servidores, ou seja, sites da web51, dentre 

outras possibilidades infocomunicacionais criadas sob forma de protocolos de comunicação. 

O ato de se criar padrões abertos, portanto, pode ser visto como um passo de colaboração em 

51 A World Wide Web (WWW) ou a Web foi criada por Tim Berners-Lee, que era consultor da Organização 
Européia para a Investigação Nuclear (CERN). A rede foi lançada em 1991. Já em 1994, Berners-Lee fundou  
a  World Wide Web Consortium (W3C) com o objetivo de  promover o “desenvolvimento de  protocolos 
comuns  e  fóruns  abertos  que  promovem  sua  evolução  e  asseguram  a  sua  interoperabilidade.  O  W3C 
desenvolve padrões para a criação e a interpretação dos conteúdos para a Web”, segundo artigo da Wikipédia, 
disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium>. Acessado em: 1º jan. 2010.
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prol do crescimento da rede e das trocas sócio-informacionais que ocorrem livremente através 

da internet. 

Com o passar do tempo e com as possibilidades técnicas da Web 2.0, a colaboração 

passou a ser viável também em uma camada de abstração mais elevada, a dos usuários através 

de sites aplicativos. 

O que pode ser notado em relação à colaboração na internet, de modo geral diz 

respeito ao fato desta sempre ter sido associada a projetos sociais, normalmente, sem fins 

lucrativos e que produziam um conjunto de informações coletivamente criadas. O próximo 

passo,  aqui  apontado,  é  que  as  aplicações  Web  2.0,  ampliaram  o  leque  das  aplicações 

executadas  no  navegador  web  e  que  talvez  tenham passado  a  se  utilizar  da  máxima  da 

colaboração para fomentar o novo modelo de negócios e sociabilidade vigente na internet. Tal 

modelo leva em conta a geração de conteúdos pelo consumidor via mídias sociais digitais, que 

proporcionam maior interação e outras funções pós-massivas, que implicam em liberação do 

polo emissor, de comunicação multidirecional e por nichos de interesse. 

Portanto, neste presente trabalho, acredita-se em uma concepção de aplicações Web 

2.0 e de uma certa proximidade com a produção colaborativa na internet, no que diz respeito à 

geração de conteúdo por usuários de mídias sociais. O produto dessa suposta ação coletiva 

remete então ao conceito de commons, como será visto nas próximas seções.

4.1 O CONCEITO DE COMMONS E ALGUMAS CLASSIFICAÇÕES

O conceito de  commons  tem sido discutido em várias áreas como a do Direito, 

Economia, Sociologia, Artes e das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, por 

representar uma nova  forma de produção cultural e científica embasada em um viés sócio-

econômico. É o que defende Benkler e Nissenbaum (2006, p.394) ao definir a produção em 

pares baseada em commons como sendo um “sistema sócio-econômico de produção que está 

emergindo no ambiente de rede digital”52.

De forma simples, Silveira (2007, p.1) traduz e esclarece o significado do termo 

commons, tão utilizado em se tratando de colaboração e também da produção no ciberespaço:

52 Original: “COMMONS-BASED peer production […] socio-economic system of production that is emerging  
in the digitally networked environment”.
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Commons pode  ser  traduzido  como comum,  produção  comum ou  como espaço 
comum. Seu significado também comporta a noção de público em oposição ao que é 
privado. Seu uso evoca ainda a idéia de algo que é feito por todos ou por coletivos e  
comunidades.  Os  commons pretendem expressar  recursos que  são  comuns.  Bens 
públicos são commons.

Também com o intuito de apresentar um termo em português para o que se tem 

discutido e estudado sobre commons, Simon e Vieira (2008) apresentam o termo rossio, que 

teria o mesmo sentido daquele termo em inglês, visto que é relativo a grandes espaços de uso 

comum, como relatam sobre o que se fez uso chamar de  commons ao decorrer da história, 

principalmente na Inglaterra:

Tratava-se, em suma, de um tipo de propriedade coletiva ou compartilhada — muito 
distinta da propriedade privada. Ao contrário do que ocorre na propriedade privada 
da terra, não havia um indivíduo com a prerrogativa de comercializar as terras de um 
rossio, ou de autorizar ou impedir seu uso por um terceiro da comunidade. O uso 
estava  sujeito  a  regras  ligadas  à  equidade,  à  transparência  e  à  garantia  da 
sustentabilidade.  No  fim  da  Idade  Média,  as  terras  comuns  inglesas  foram 
progressivamente privatizadas, no fenômeno que veio a ser chamado de  enclosure 
(cercamento  ou  apropriação).  Após  esse  período,  no  entanto,  o  termo  commons 
continuou em uso para referir-se a outros bens comuns, tais como: ruas, estradas, ar, 
oceanos, e o meio ambiente em geral. […] afirmamos que um rossio é um conjunto 
de  recursos  utilizados  em  comum  e  equitativamente  por  uma  determinada 
comunidade.  Não  existem direitos  individuais  de  exclusão  no  rossio (SIMON e 
VIEIRA, 2008, p.2).

A interpretação oferecida pelo conceito de rossio leva à compreensão do commons 

como um local que guarda um conjunto de recursos de uso  comum,  embora não consista 

propriamente  em  um  lugar  físico,  pois  o  que  interessa  nesse  caso  são  os  recursos 

compartilhados nesse “lugar”. Adiante, serão apresentados os diferentes tipos de recursos que 

podem  estar  contidos  no  commons e  que  ajudarão  a  classificá-los  e  então  traçar  uma 

separação do commons de uma natureza exclusivamente física e tangível.

Decorrente da natureza dos recursos que o compõe, pode-se considerar atrelado ao 

conceito de rossio ou ao commons, o conceito de bens rivais e não-rivais. Sendo os recursos 

rivais aqueles que estão envolvidos em competições para o seu uso. Dessa forma, recursos 

rivais, normalmente, se referem a recursos físicos e formam o commons clássico. Já os bens 

não-rivais,  em contraponto,  seriam aqueles  que  podem ser  utilizados  sem que  haja  uma 

competição ou quaisquer tipos de bloqueios ou impedimentos para o uso dos mesmos. Logo, 

se pode associar a ideia de recursos não-rivais ao que é imaterial ou intangível. Levando-se 

em  conta  estes  bens  não-rivais,  pode-se,  portanto,  admitir  a  existência  do  commons de 
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conhecimento ou intelectual (SIMON e VIEIRA, 2007; 2008).

Como exemplo de commons de conhecimento ou intelectual, Simon e Viera (2008) 

citam a língua portuguesa, que apresenta recursos que são usados por todos os habitantes do 

Brasil e com os quais se podem fazer uso mútuo e personalizado. Outro exemplo apresentado 

por Simon e Viera (2007) são as obras em domínio público. Nesse rossio, pode-se encontrar 

diversos tipos de produção cultural que podem ser utilizados livremente. De fato, o uso livre 

de recursos é uma característica marcante para se considerar estes 'acervos' como o que se 

entende por commons, o qual é marcado pela autogestão e pela presença, em alguns casos, de 

algumas  normas  e  regulamentações,  que  são  necessárias  para  a  boa  utilização  de  seus 

recursos.

Já no âmbito das tecnologias da comunicação e da informação,  tais  tecnologias 

digitais  ajudam no armazenamento,  no processamento e na distribuição em rede dos bens 

não-rivais, formando assim, a partir da reconfiguração do commons intelectual, um commons 

digital. Este também é caracterizado por ter um maior potencial político no que se refere ao 

discurso sobre sua governança (autogestão) e no modo de utilizar o seu conteúdo para debates 

pela esfera pública (SIMON e VIEIRA, 2008). 

Para Silveira (2008), o principal aspecto da interconexão sofrida pela esfera pública 

frente a digitalização dos meios de comunicação é o aumento da sua democratização e da 

criação de fluxos multidirecionais, ao contrário do que apresentava a mídia de massa e seu 

controle sobre o agendamento dos conteúdos e mesmo a formação de oligopólios. As TICs e 

os  rossios digitais que estas tecnologias manipulam podem assim fornecer embasamento e 

outros  recursos  (mediação,  propagação,  etc.)  para  os  debates  de  repercussão  social  e 

generalizada no ciberespaço, além de recursos para a produção de obras derivadas.

Um diferencial do commons digital em relação a outros também intelectuais é ser 

fomentado por tecnologias que tendem a incentivar o seu crescimento com a colaboração dos 

usuários, bem como o seu largo alcance decorrente da conectividade. Tudo isso facilitado pela 

digitalização das mídias, por sua interconexão e, atualmente, pelas tecnologias da Web 2.0, 

que ajudam a formar o que Simon e Vieira (2007) apresentaram como bens  anti-rivais. Ou 

seja,  produtos  do  commons que  incentivam a  sua  utilização  e  contribuição  pelo  usuário, 

tornando-se assim mais sustentável e emergente.

Portanto, atualmente, é possível ter rossios onde os bens não são apenas não-rivais, 

mas também anti-rivais, pois são utilizados por todos os usuários das redes digitais, mesmo 
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que possuam termos de uso estabelecendo, previamente normas e práticas para o ambiente de 

compartilhamento que gerencia tais  rossios. A disponibilização, salvo algumas questões de 

autoria e consentimento de uso de produtos culturais e intelectuais em uma aplicação web, 

gera um  commons intelectual  digital que  garante acesso e  uso desses  bens  (informações, 

conhecimentos,  obras científicas,  culturais,  etc.),  que podem ser consumidos por qualquer 

usuário da aplicação.

Trabalhando  principalmente  com  o  senso  de  propriedade  e  liberdade,  Benkler 

(2006,  p.60)  apresenta  uma  divisão  do  commons em  quatro  tipos,  agrupados  aos  pares 

dicotômicos  por  dois  parâmetros  (abertura  e  regulação),  que  resumem alguns  dos  pontos 

apresentados até aqui, como o mostrado na Tabela 01:

TABELA 01: Divisão do commons e alguns exemplos 

Divisão do Commons

Parâmetro Tipo Exemplos

Abertura Abertos Oceanos, estradas e o ar.

Abertos apenas para um grupo de 
pessoas – acesso limitado

Alguns pastos e sistemas de 
irrigação na Europa.

Regulação Regulamentado Commons de acesso limitado, 
estradas, etc.

Não regulamentado Alguns commons abertos como os 
oceanos e o ar.

Fonte: BENKLER, 2006

O  sentido  de  conjunto  de  recursos  de  uso  comum também  foi  adotado  como 

entendimento do que seria um commons, que pode ser interpretado também como um acervo 

de bens intangíveis e não-rivais no contexto da cibercultura. Logo, o que este trabalho sugere 

é que a união de esforços para criação de acervos pessoais que se interligam, sendo geridos 

por aplicações Web 2.0, pode ser interpretada como a formação colaborativa de um  rossio 

mediado por tecnologias digitais da comunicação e informação.

Logo, percebe-se que o termo commons não precisa ser traduzido, pois é dotado de 

significados, inclusive históricos, que ajudam na sua compreensão e que implicam em uma 

discussão totalmente conveniente aos aspectos comunicacionais e culturais da cibercultura. 

Um conjunto de conceitos estão atrelados ao de commons, que o ajudam a compor a ideia que 

o  termo  transmite.  Ciente  disso,  adotou-se,  neste  trabalho,  como  sinônimos  os  termos 

'commons', 'rossio', 'bens comuns' e 'comum' e seu emprego nas expressões 'produção baseada 



58

em  commons',  'produção  baseado  em  bens  comuns'  ou  ainda  'produção  baseada  em 

colaboração', em certos casos. Tal produção será ainda explorada na próxima seção.

4.2 A PRODUÇÃO COLABORATIVA NA CIBERCULTURA

Após uma breve análise sócio-etimológica do conceito de commons, esta dissertação 

pode passar a tratar dessa nova forma de produção potencializada pela internet e que tem 

como base o uso e a manutenção de bens disponibilizados para o uso comum ou coletivo. 

Destaca-se, dessa forma, uma ética da colaboração como estratégia de interação predominante 

dessa produção no ciberespaço.

A possibilidade de atuação de várias pessoas distribuídas ao redor do mundo resulta 

em  manifestações  sociais,  principalmente,  graças  à  revolução  tecnológica  sofrida  pela 

telecomunicação e informática. Este é um dos fenômenos estudados na cibercultura, tal como 

a produção baseada no comum, ou a produção colaborativa, decorrente dessas manifestações 

sociais, como o que se espera deste ambiente digital e democratizante. Percebe-se, portanto, 

que a colaboração gerando uma produção comunitária estaria intrinsecamente ligada às leis da 

cibercultura, principalmente em relação à conexão de colaboradores, como um produto da sua 

“intercriatividade”53:

O  conceito  de  intercriatividade  se  aproxima  desde  uma  perspectiva  social  ao 
potencial tecnológico de colaboração que está por trás do uso das tecnologias de 
rede, já que constrói um ciberespaço para compartilhar conhecimentos entre pessoas 
através de redes de cooperação recíproca (COBO e PARDO, 2007, p.45)54.

Já Benkler (2006) argumenta que as redes de produção baseadas na geração de um 

commons são fundamentadas na ideia de colaboração, na liberdade de escolha e no uso desse 

commons em um livre mercado, extrapolando o senso de propriedade:

O termo "commons-based" destina-se a destacar o que é característico das empresas 
cooperativas que eu descrevo neste capítulo é que não são construídas em torno da 
exclusão assimétrica típica da propriedade. Em vez disso, as entradas e saídas do 
processo são compartilhados, livre ou condicionalmente, de uma forma institucional, 
o que os deixa igualmente disponíveis para todos para usá-los como escolherem a 
seus critérios individuais.  Esta última característica - que deixa as pessoas livres 

53 Cobo e Pardo (2007) se referem ao conceito de intercriatividade de Tim Berners-Lee.
54 Original:  “El concepto de intercreatividade se aproxima desde una perspectiva tecno-social al potencial  

colaborativo que está tras el uso de las tecnologías en red, ya que lo que se construye es un ciberespacio  
para compartir el conocimiento entre personas, a través de networks de cooperación recíproc”.
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para fazerem suas próprias escolhas com relação aos recursos geridos como bens 
comuns - é o fundamento da liberdade que a tornam possível. Esta é uma liberdade 
da  qual  eu  retorno  à  discussão  de  autonomia.  Nem todos  os  esforços  para  uma 
produção  baseada  em  bens  comuns  qualificam-se  como  produção  por  pares. 
Qualquer estratégia de produção que gerencia as suas entradas e saídas como locais 
comuns e que a modalidade de produção está fora do sistema de propriedade, numa 
estrutura de relações sociais. É a liberdade de interagir com os recursos e projetos 
sem pedir permissão a ninguém que marca a produção baseada em bens comuns, em 
geral,  e  é  também  a  liberdade  o  que  está  subjacente  à  particular  eficiência  da 
produção por pares [...], (BENKLER, 2006, p.62)55.

Sobre o produto do trabalho cultural coletivo56, Terranova (2004) explica como este 

tem sido estruturado e canalizado dentro do capitalismo e se coloca contra a ideia de que 

aquele tem sido apropriado por este. A autora apresenta alguns conceitos como o de classe de 

conhecimento  e  o  de  trabalho  imaterial57,  considerando  importante  saber  quem  utiliza  a 

internet,  pois  se  o  seu  uso  for  desatrelado  do  elitismo,  esta  consistiria  em um lugar  de 

resistência  e  o  seu  poder  político  estaria  fora  do  alcance  de  uma possível  classe  média. 

Contudo,  Terranova  (2004)  considera  bastante  complicado  definir  quem  seriam  os 

trabalhadores de conhecimento, mesmo considerando-os fragmentados em termos de status e 

classes sociais. Por isso,  a autora apresenta o conceito de trabalho imaterial  de Lazzarato 

(apud TERRANOVA, 2004) que aponta dois viéses para interpretar tal noção, um relativo ao 

conteúdo informacional e aos processos do trabalho que envolvem habilidades em cibernética 

e computação, e um segundo, relativo à produção de conteúdo cultural de commodities, e, por 

fim, traça sua relação com o capital:

Essa exploração de atividades produtivas de vários comentaristas foi minada pelo 
caráter global privilegiada da população à Internet. No entanto, podemos também 
afirmar que reconhecer a existência de trabalho imaterial como difuso, coletivo de 
qualidade pós-industrial  do trabalho,  na sua totalidade,  não nega a existência de 
hierarquias  de  conhecimento  (técnico  e  cultural),  que  pré-estrutura  (mas  não 
determinam)  a  natureza  de  tais  atividades.  Essas  hierarquias,  que  vão  de  ser 

55 Original  “The  term  “commons-based”  is  intended  to  underscore  that  what  is  characteristic  of  the  
cooperative enterprises I describe in this chapter is that they are not built around the asymmetric exclusion  
typical of property. Rather, the inputs and outputs of the process are shared, freely or conditionally, in an  
institutional  form that  leaves  them  equally  available  for  all  to  use  as  they  choose  at  their  individual  
discretion. This latter characteristic — that commons leave individuals free to make their own choices with  
regard to resources managed as a commons — is at the foundation of the freedom they make possible. This is  
a freedom I return to in the discussion of autonomy. Not all commons-based production efforts qualify as  
peer  production.  Any production strategy that  manages its  inputs  and outputs  as  commons locates  that  
production modality outside the proprietary system, in a framework of social relations. It is the freedom to  
interact  with  resources  and  projects  without  seeking  anyone’s  permission  that  marks  commons-based  
production generally, and it is also that freedom that underlies the particular efficiencies of peer production  
[...]”.

56 Tradução nossa para “collective cultural labour”.
57 Tradução nossa parra “immaterial labour”.
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potenciais  para  serem  realizadas  como  processual,  constituem-se  momentos  de 
produção cultural, afetiva e técnica. Nem capital nem o trabalho vivo querem uma 
força de trabalho que está permanentemente excluída das possibilidades do trabalho 
imaterial. Mas este é o lugar onde seus desejos deixam de coincidir. O capital quer 
manter  o  controle  sobre  o  desenrolar  dessas  virtualidades  e  os  processos  de 
valorização. A abundância relativa à produção cultural / técnica / afetiva na Net, 
então, não existe como uma livre-flutuante utopia pós-industrial, mas, na íntegra, 
mutuamente  constitui  interação  com o  capitalismo  tardio  (TERRANOVA,  2004, 
p.84)58.

Em combate ao “mito” do commons como algo “trágico”, pois a propriedade e o 

governo seriam necessários para a eficiência de qualquer projeto, Benkler (2003) aponta a 

sustentabilidade da produção social como viável e até mais do que a propriedade individual, 

em algumas circunstâncias. O autor ainda defende que, diferente da competição capitalista, 

incrementada  pelas  potencialidades  oferecidas  pelas  tecnologias  de  informação  e 

comunicação, a produção colaborativa de conhecimentos e de bens  comuns tornou-se ainda 

mais plausível e bastante empregada em projetos sociais, além de ser usada como estratégia 

comercial  para  obtenção  de  lucro  e  visibilidade.  Para  quaisquer  dessas  finalidades,  um 

fundamento dessa produção são os agentes, suas motivações e organização nesse contexto de 

colaboração.

4.2.1 Agentes, atores sociais e colaboradores

O que se pode dizer das pessoas e entidades que formam os polos desse processo de 

produção social? Como estes agentes, atores sociais ou simplesmente colaboradores atuam e 

se estruturam ao trabalhar com o commons digital?

De um modo geral, esses agentes fazem parte de um grupo reconhecido ou anônimo 

que interage com o  commons de várias formas. Sobre tais interações no ciberespaço e do 

fenômeno de trabalho coletivo, Primo (2007) classifica os atores identificáveis, nas possíveis 

relações mediadas pelas aplicações Web 2.0 no uso das mídias sociais  da seguinte  forma 

58 Original:  “This  exploration  of  productive  activities  was  undermined  for  various  commentators  by  the  
globally privileged character of the Internet populations. However, we might also argue that to recognize the  
existence of immaterial labour as a diffuse, collective quality of postindustrial labour in its entirety does not  
deny the existence of hierarchies of knowledge (both technical and cultural) which pre-structure (but do not  
determine) the nature of such activities. These hierarchies, that is they go from being potential to being  
realized as processual, constituting moments of cultural, affective, and technical production. Neither capital  
nor living labour want a labour force which is permanently excluded from the possibilities of immaterial  
labour. But this is where their desires cease to coincide. Capital wants to retain control over the unfolding of  
these virtualities and the processes of valorization. The relative abundance of cultural/technical/affective  
production on the Net,  then, does not exists as a free-floating postindustrial  utopia but in full, mutually  
constituting interaction with late capitalism”.
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(Tabela 02):

TABELA 02:  O sentido relacional dos atores da Web 2.0 

Atores da Web 2.0 relacional

Eu O interagente

Tu (Vós) Um segundo ator (ou atores) com quem se interage

Eles (Eles) Um segundo ator (ou atores) com quem se interage, mas que não se conhece ou se 
mantem relacionamento distante

It Programas, pessoas ou mecanismos de comunicação em massa como os spams, vírus, 
etc.

Nós Grupo formado por “eu” e “vós”, no qual todos se conhecem

Nós / Todos Grupo formado por “eu” e “vós”, sendo que nem todos se conhecem e estão ligados 
devido a interesses comuns

Coletividade Grupo formado por “eu”, “eles”, “vós” e pela estrutura informacional de rede e de 
estoque, sem rigorosamente existir uma relação conversacional.

Fonte: Primo, 2007

Dentre esta  classificação dos  atores  das  aplicações  Web 2.0 (Tabela 02),  Primo 

(2007) apresenta o conceito de “coletividade”, que se torna interessante no debate sobre a 

produção social, pois se aproxima daquilo que se busca, aqui, entender: o  commons e seus 

colaboradores.  Por  isso,  é  conveniente  mencionar  Primo  (2007,  p.10-12),  que  fala  da 

coletividade por um viés relacional:

É preciso esclarecer,  contudo, que nós/todos e coletividade não são equivalentes. 
Nós/todos  podem  manter  uma  conversação,  de  tipo  um-um  (onde  cada  falante 
direciona  sua  atenção  a  outro  específico,  enquanto  todos  os  outros  participantes 
podem testemunhar o diálogo), um-todos e todos-todos. Já entre eu e a coletividade 
não existe um processo rigorosamente conversacional. […] Sim, o trabalho coletivo, 
a produção e circulação de bens públicos podem produzir efeitos em rede, mas se 
não pode confundir esse processo com uma conversação entre nós/todos, sob risco 
de trivializar-se a dinâmica conversacional como metáfora generalista para justificar 
qualquer  tipo de  troca  (e  que,  portanto,  passa  a  nada  explicar)  […] Apesar  dos 
participantes da coletividade não se conhecerem e uma conversação que os envolva 
não seja possível, os recursos e bens produzidos são públicos, compartilhados por 
todos  os  membros.  […]  Apesar  de  ser  uma  criação  coletiva,  a  coletividade 
desenvolve uma relativa autonomia. Eu, vós, eles e outros sujeitos desconhecidos de 
eu  inventam  e  atualizam  a  coletividade,  mas  também  são,  em  certa  medida, 
inventados pela coletividade.

Além de se analisar por este aspecto relacional, uma outra forma de classificar estes 

atores é considerar a sua posição dentro da cadeia produtiva, decorrente de suas funções e 

interesses. Segundo Castells (2004), a cadeia produtiva social da cibercultura é dividida em: 
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(1)  Cultura  tecno-meritocrática,  (2)  Cultura  hacker;  (3)  Cultura  comunitária  virtual  e  (4) 

Cultura empresarial.

No  início  da  história  da  internet,  Castells  (2004)  assinala  a  existência  de  uma 

cultura tecno-meritocrática,  na qual estariam presentes as figuras dos pesquisadores que 

atuaram, principalmente, na criação e propagação dos padrões e técnicas que vieram a formar 

a  grande rede mundial  de  computadores.  O autor  também descreve uma  cultura  hacker, 

igualmente  voltada  a  inovação  porém  mais  difusa  e  desvinculada  de  entidades  como  a 

primeira,  composta  por  entusiastas  da  tecnologia  e  da  informática,  que  atuaram  no 

desenvolvimento da rede como um intuito tecnológico e libertário.

Pode-se considerar que foi nesta perspectiva da cultura  hacker que se originou a 

internet  como  é  conhecida  hoje,  pois  esta  foi  criada  a  partir  de  padrões  abertos59 

disponibilizados para o uso comum. O processo de abertura para possíveis contribuições de 

agentes  conectados à rede gera o que é um dos pontos de força de projetos tecnológicos 

colaborativos da cibercultura, que é a possibilidade de adesão de inúmeros agentes. 

Nesse  sentido  de  abertura  à  colaboração  de  agentes  externos,  porém dentro  do 

campo de desenvolvimento de  software de código aberto, Raymond (2000) apresenta o que 

ele chama de modelo “bazar”, em contraponto ao modelo tradicional, o “catedral”. A principal 

característica  do  modelo  bazar  é  a  colaboração  para  o  qual  o  projeto  de  software está 

receptivo,  uma vez que tal  prática estimula o desenvolvimento junto à  comunidade,  com 

usuários que podem se tornar co-desenvolvedores, além de outras funções, como se pode citar 

os beta-testers, tradutores, designers, etc. 

Raymond (2000) utiliza o projeto Linux como base para originar as suas análises e 

considera fundamental o fato deste, assim como outros projetos de  software open source60, 

têm como reserva de talentos, todo o mundo. É certo que não apenas esse movimento conta 

com tal reserva ou inteligência coletiva: as demais produções sociais no ciberespaço também 

são, de forma semelhante, beneficiadas.

As principais formas de “remuneração” originadas desse trabalho colaborativo são 

os  resultados,  o  reconhecimento  e  o  respeito  da  comunidade  pelos  atores  do  processo 

produtivo, como explica a economia da dádiva (MAUSS, 2001)61, muito empregada como 

59 É o caso do protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet  Protocol) sobre o qual ocorrem a 
comunicação entre os diversos computadores e demais dispositivos da rede.

60 Outro projeto descrito ao longo do artigo é o do desenvolvimento do cliente de POP, o Fetchmail, cuja a 
liderança  conta  com a presença  do próprio  autor,  que  o  utilizou como experimentação  da  aplicação  do  
modelo bazar de desenvolvimento de software.

61 Defende que relações sociais são baseadas numa tripla obrigação de dar, receber e retribuir o que recebem 
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premissa da ética hacker. Sobre tal relação de produção ideológica e profissional, Rocha, L. 

(2007, p.33) comenta:

Desses princípios,  a relação lúdica dos  hackers com suas práticas é abordada de 
maneira mais ampla em Himanen (2001). Segundo o autor, os hackers compartilham 
significâncias sobre o trabalho, tempo e dinheiro que definem o que ele denomina de 
Ética Hacker a qual coloca a realização pessoal, o entretenimento e o trabalho como 
experiências indissociáveis.

Já a cultura comunitária virtual é formada pelos usuários da rede, principalmente, 

a partir do surgimento da web, e que a usa numa expectativa mais social, pois passa a ser,  

segundo Castells (2004), um meio de organização social e das ações coletivas de construção 

de sentido. 

Atualmente, com o que se vem chamando aqui de Web 2.0, com a qual se podem 

difundir as mídias sociais na internet, a camada dos produtores se alargou e saiu do âmbito 

dos  especialistas  e  tecnicistas  e  alcançou também a camada da comunidade,  ou seja,  dos 

usuários comuns. Assim com a liberação do polo emissor sobre a qual Lemos (2003) discursa, 

o ator  da rede passou a produzir62 ao passo que interage e  se sociabiliza em rede.  Nesta 

cultura, na qual novas formas de sociabilidade são criadas a partir do contato para com a 

mediação tecnológica e a revolução dada na cibercultura,  o seu público alcança dimensão 

global e se torna potencialmente participante.

Por sua vez,  a  cultura empresarial seria  aquela composta pelos  investidores e 

empreendedores do ramo da tecnologia da comunicação e informação que utilizam a rede com 

um  objetivo  financeiro,  explorando-a  comercialmente  em  busca  de  lucro  e  destaque 

econômico. Surge uma cultura a partir do advento que Castells (1999, p.254-257) chamou de 

“empresas em rede” se adaptando ao “informacionismo”:

[…]  um novo  modo  de  desenvolvimento  que  altera,  mas  não  substitui  o  modo 
predominantemente de produção […] É provável que o surgimento e a consolidação 
da empresa em rede em todas as suas diferentes manifestações seja a resposta para o 
“enigma da produtividade” […] Portanto, o espírito empresarial de acumulação e o 
renovado  apelo  do  consumismo  estão  impulsionando  formas  culturais  nas 
organizações  do  informacionismo.  Além  do  mais,  o  Estado  e  a  afirmação  da 
identidade  coletiva  nacional/cultural  provam reunir  forças  decisivas  na  arena  da 
concorrência  global.  A famílias  em  sua  complexidade  continuam  a  prosperar  e 
reproduzir,  por  meio  da  concorrência  econômica,  acumulação  e  herança.  Mas, 
embora  todos esses  elementos juntos  pareçam ser  responsáveis  pela  manutenção 
cultural  da  renovada  concorrência  capitalista,  não  parecem  ser  suficientemente 

mediante uma produção colaborativa.
62 No caso, a produção de conteúdo, pelo menos, ao contrário dos produtores que também contribuem com o 

desenvolvimento técnico dos sistemas.
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específicos para distinguir a nova agente dessa concorrência capitalista: a empresa 
em rede.

Sobre  as  formas  com as  quais  se  pode  captar  a  mão-de-obra  característica  da 

produção na Web 2.0, o empreendedor O'Reilly (2005) considera que existem três formas de 

se conseguir esta participação de pessoas para um projeto: (1) pagando-as; (2) incentivando a 

sua participação voluntária e (3) criando arquiteturas que incentivem essa participação. 

Outra  forma  de  ver  essa  divisão  dos  agentes  decorrente  de  suas  motivações,  é 

entender  que  o  que  O'Reilly  (2005)  apresenta  são  apenas  duas  formas  de  captação  de 

participantes:   remunerada e  não-remunerada.  Esta  opção de  participação não-remunerada 

pode  ser  composta  por   usuários  participantes  ou  ainda  pelos  que  se  pode  chamar  de 

voluntários.

Pode-se entender o usuário não-remunerado como um usuário participante, aquele 

que participa e produz para finalidades pessoais, seja ela de entretenimento ou profissional, 

entre  outras.  Ele  joga  com  as  possibilidades  sócio-comunicacionais  que  lhes  são 

proporcionadas, embora, igualmente, com o auxílio da plataforma, colabore para a difusão e 

produção de informações que ficam à disposição de todo o público. 

O  voluntariado é  o  composto  por  aqueles  usuários  participantes  engajados  e 

motivados  por  uma  causa  social  ou  política  maior.  Sobre  este  tipo  de  vínculo,  o  de 

colaboradores voluntários63, Silveira (2007, p.2) diz que:

Apesar  dos  processos  colaborativos  já  existirem a  muito  tempo  no  cenário  dos 
negócios e das empresas, o fenômeno atual é diferente. A diferença está no fato da 
atual colaboração massiva articular agentes individuais livres que cooperam e reúne-
se para resolver problemas que são do seu interesse, não colaboram por obrigação, 
nem estão submetidos a instituições ou companhias.

Sobre  este  grupo  de  colaboradores  é  percebida  uma  motivação  ideológica  na 

produção  de  um  bem  comum,  uma  dedicação  a  tarefas  de  propósito  inicial  e  final  na 

sociedade. 

Admite-se que ambas as motivações sejam vistas conjuntamente, mas é importante 

separar esses dois grupos de pessoas, para que se compreenda que as plataformas Web 2.0 

podem ser vistas como vetores de aprendizagem da cultura do voluntariado e da produção 

63 O voluntariado passa também a ser visto como uma forma pela qual as empresas podem ter colaboração 
também em seus projetos de sustentabilidade econômica, social e ecológica, reduzindo-se assim custos ou 
mesmo como forma de investimento, segundo Rosangela Bacima em matéria para o HSM disponível em 
<http://br.hsmglobal.com/notas/43556-como-diminuir-custos-e-gerar-lucro>. Acessado em: 05 jan. 2010.



65

colaborativa,  para  atrair  usuários  participantes,  que,  imersos  nesta  cultura,  ajudam  a 

consolidar  as  mídias  sociais  e  este  novo  modelo  de  negócio  no  qual  estas  estão  sendo 

exploradas.

Uma  vez  que  não  se  trata  apenas  de  compartilhamento  já  que  existem  outras 

possibilidades de interação, entende-se que existe um aspecto colaborativo em alguns desses 

ambientes caracterizados como aplicações Web 2.0. Contudo, não necessariamente existem 

sentimentos de pertencimento e ideologias envolvidos nesse processo e sim, possivelmente, 

um anseio por sociabilidade e produção pessoal, embora o resultado geral de tais produções 

seja um acervo a ser utilizado pela coletividade.

Dessa  maneira,  a  utilização  de  mídias  sociais  implica  em contribuição  e  troca, 

demonstrando a utilização do conceito de rede, ao mesmo tempo em que busca que as pessoas 

adicionem conteúdos e outros valores à plataforma, motivadas pelo capital e vivências sociais 

associadas  àquela  mídia.  É  sobre  o  incentivo  promovido  pela  ambiente  criado  pelas 

tecnologias digitais que Ribeiro (2003, p.73)64 discursa: “ancorados […]  na infra-estrutura 

técnica já formada e  adaptada para o fluxo destas trocas comunicacionais,  os usuários se 

percebem em uma ambiência propícia e favorável ao estabelecimento de novas formas de 

sociabilidade”.

Por fim, forjando um elo entre esses quatro aspectos culturais presentes na cultura 

digital,  Castells  (2004,  p.83)  oferece  uma definição  de o  que  seria  uma suposta  “cultura 

Internet”:  

[…]  uma  cultura  construída  sobre  a  crença  tecnocrática  no  progresso  humano 
através da tecnologia, praticada por comunidades de  hackers que prosperam num 
ambiente  de  criatividade  tecnológica  livre  e  aberta,  assente  em  redes  virtuais,  
dedicadas a reinventar a sociedade, e materializada por empreendedores capitalistas 
na maneira como a nova economia opera.

Assim, no escopo das novas formas de sociabilidade e produção colaborativa com o 

advento  das  tecnologias  de  participação  do  ciberespaço,  destacam-se  as  explorações 

econômicas  além da  vivência  técnica  e  social,  que  refletem na  motivação  e  atuação  dos 

usuários das plataformas de interação e difusão de conteúdos.

Outro  ponto  importante  sobre  as  relações  no  processo  colaborativo,  diz  respeito  à 

organização  do  seu  grupo  de  agentes.  Sobre  o  sistema  de  gerenciamento  do  trabalho 

64 O contexto específico dessa citação é o da ambiência virtual gerada pelos webchats.



66

intelectual  livre65 em  comparação  aos  sistemas  mais  tradicionais,  Terranova  (2004,  p.78) 

aponta a dificuldade de estruturação como um de seus problemas:

A inteligência humana, no entanto, também apresenta um problema: ela não pode ser 
exatamente administrada da mesma forma que os tipos mais tradicionais de trabalho. 
Os trabalhadores do conhecimento precisam de estruturas organizacionais abertas, a 
fim  de  produzir,  porque  a  produção  de  conhecimento  está  enraizada  em 
colaboração66.

A auto-organização é marca desse processo e, nesse sentido, uma das soluções para 

tal organização e gerenciamento de tarefas e produção é o surgimento da figura do líder e 

também de certas normas, principalmente as relacionadas à meritocracia. Por isso, Raymond 

(2000, p.10) fala das precondições do líder para o modelo bazar, destacando como habilidade 

importante  a  capacidade  de  se  utilizar  ideias  maturadas  por  outras  pessoas  e, 

consequentemente,  estender  tal  gestão  para  os  diversos  bens  intangíveis  criados  pela 

inteligência coletiva formada pelos envolvidos no processo:

Muitas  pessoas pensando sobre o modelo bazar  como eu tenho apresentado têm 
corretamente considerado isto como crítico, então concluíram a partir disso que um 
alto grau de intuição e inteligência no líder do projeto é indispensável. Mas Linus 
obteve seu plano do Unix. Eu obtive o meu, inicialmente, do ancestral do popclient 
(embora  iria,  posteriormente,  mudar  bastante,  muito  mais  proporcionalmente 
falando  do  que  mudou  o  Linux).  Então  é  necessário  realmente  para  o 
líder/coordenador de um empenho no estilo bazar ter um talento excepcional para 
planejamento,  ou  ele  pode  conseguir  o  mesmo efeito  coordenando  o  talento  de 
planejamento de outras pessoas? Eu penso que não é crítico que o coordenador seja 
capaz de originar projetos de excepcional brilho, mas é absolutamente crítico que o 
coordenador seja capaz de reconhecer boas ideias de projetos de outras pessoas.

Encerrando o que se refere ao papel  dos atores sociais  na criação do  commons 

intelectual digital, é válido lembrar que a gestão da inteligência coletiva desses colaboradores 

em rede, implica não apenas em questões de organização social e produtiva, pois a presença 

de  regulamentação  e  abertura  para  o  uso  do  commons é  importante  para  nessa  cadeia 

produtiva,  como  visto  anteriormente.  Logo,  muitas  questões  relacionadas  à  propriedade 

intelectual entram em foco quanto se trata do consumo de conhecimentos e obras servindo de 

subsídios para futuras produções. 

65 A autora trata como “free labour” (TERANOVA, 2004).
66 Original: “Human intelligence, however, also poses a problem: it cannot be managed in quite the same way  

as more traditional types of labour. Knowledge workers need open organizational structures in order to  
produce, because the production of knowledge is rooted in collaboration”.
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4.2.2 Propriedade intelectual e o commons digital

As  mudanças  no  processo  de  produção  cultural  e  científica  ocorridas  com  as 

manifestações da cibercultura foram tais que colocaram em discussão a produção baseada em 

commons e  a  produção  baseada  em  propriedade.  Tais  mudanças,  intensificadas  com  a 

popularização das aplicações Web 2.0, podem ser explicadas a partir da reconfiguração das 

mídias, da multiplicação da quantidade de emissores, que se encontram todos interconectados 

em redes. Com esta produção, independente de ambas as intenções de uso do commons vistas 

até então (ideológico ou comercial), as mídias sociais e a crescente produção e reutilização de 

informações (propagação ou remixagem) acarretam em uma maior necessidade de avanços e 

frequência do debate sobre propriedade intelectual e autoria.

O conceito de autoria é atribuído a bens imateriais, ideias e criações, de forma que 

protagoniza  uma discussão  no ciberespaço  como uma alternativa  à  propriedade,  que  está 

relacionada a bens materiais, que tem uma natureza totalmente diferente do que a autoria se 

refere,  (SILVEIRA,  2007).  Lemos  (2005,  p.2)  aborda  esta  problemática,  apresentando  o 

panorama da criação desse conceito de autoria:

As noções  de  autor  e  de  propriedade intelectual  surgem com o  capitalismo e  a 
imprensa a partir do século XVIII. Até então, culturas primitivas e orais, assim como 
a sociedade medieval, não possuíam uma idéia de autor nem de propriedade de bens 
simbólicos. A modernidade industrial vai trazer essa idéia romântica de um autor 
iluminado e dono de sua criação. Ela será usada para controlar a circulação de bem 
tangíveis e intangíveis, onde o autor cede o seu direito aos editores em troca de 
pagamento de royalties.

Para  Lessig  (2005),  essa  fórmula  de  proteção  dos  direitos  autorais  como 

fechamento e manutenção dos lucros de algumas pessoas e entidades acaba engessando a 

criatividade e a inovação, uma vez que a lei acaba protegendo uma parcela e reprimindo o 

desenvolvimento  de  novos  produtos  baseados  nos  já  existentes.  Lessig  (2005)  mostra  o 

quanto esta questão é contraditória apresentando o caso da Walt Disney, que tornou-se uma 

grande  empresa  do  entretenimento  criando  animações  para  as  versões  de  histórias  já 

conhecidas, como as dos Irmãos Grinn. Mesmo valendo-se de itens culturais, a Walt Disney 

trava  longos  processos  para  manter  as  autorias  e  reservar  a  si  todos  os  direitos  de  suas 

criações. Por isso,  nos EUA, foi criada uma lei  conhecida como Lei Mickey Mouse, que 

determina o tempo no qual ocorre a vigência dos direitos de autoria. Esse tempo é calculado 
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para  remunerar  o  autor  pela  sua  obra,  mas  o  alongar  desse  tempo  impede  o  incentivo  a 

criatividade  de  possíveis  outros  autores,  que  são  legalmente  privados  de  utilizar  a  obra 

protegida por décadas. Parte das críticas a estas leis vem do fato dela ser utilizada apenas 

como forma de garantir lucros sobre as obras, deixando demais questões de lado.

Projetos que utilizam wikis, como o já visto caso da enciclopédia livre Wikipédia, 

empregam, normalmente,  o conceito de autoria  coletiva.  Uma vez que qualquer  um pode 

escrever, modificar, revisar ou menos excluir informações dos artigos sem a obrigatoriedade 

de cadastro e identificação, seria muito difícil determinar os autores eficientemente. Com a 

autoria coletiva, a intervenção é uma problemática que deve ser entendida pelos colaboradores 

como mecanismo de evolução e criação e não como atitude ofensiva. Porém, a qualidade do 

produto deve sempre estar em foco em detrimento de interesses pessoais.

A existência de licenciamento da produção cultural e intelectual busca com que a 

autoria, o consumo e a reutilização sejam preservados sem prejuízos para nenhuma das partes 

(autor e recombinante). Em teoria, a autoria é garantida como forma de incentivar a produção 

cultural  e  científica,  mas acaba sendo utilizada como forma de reservar  e garantir  lucros, 

privando alguns recursos de serem trabalhados pela criatividade de terceiros.

Com  o  tempo,  foi  necessário  transformar  contratos  sociais  do  mundo  de 

desenvolvedores de software, bem como de toda a produção cultural e intelectual, em licenças 

de  uso  como  forma  de  proteger  legalmente  essa  produção,  seus  autores,  seu  uso  e  sua 

distribuição, em prol da cultura do remix (LEMOS, 2005). Tanto para softwares quanto para 

quaisquer outros produtos do domínio intelectual - intangíveis, mesmo para obras licenciadas 

ou que com o tempo caíram em domínio público, a autoria é reconhecida, apenas os direitos 

do autor deixam de existir. Ou seja, jamais haverá apropriação indevida que não seja possível 

se recorrer judicialmente.

O  que  antes  veiculava-se  em  meios  analógicos,  no  ciberespaço  sofre 

reconfigurações que promovem a geração do commons em uma “cultura da liberdade”, assim 

denominada por Lessig (2005) em oposição ao  copyright67, que está dentro da “cultura de 

permissão” na qual funciona a lógica da propriedade intelectual. A liberdade característica da 

cibercultura  estimula  a  criatividade  e  a  produção  pela  inteligência  individual  e  também 

coletiva,  incentivando a sustentabilidade prevista para o que foi chamado de commons anti-

rival digital. 

67 Reserva de todos os direitos ao autor sobre a sua obra de modo que todo uso da mesma deve ser comunicada 
para eventual autorização sob pena de se sofrer sansões jurídicas em caso de uso indevido.
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Para garantir que as obras da nova forma de produção e distribuição advindas do 

ciberespaço,  tem-se  o  conceito  de  copyleft que  significa,  no  mínimo,  a  permissão  para 

digitalização,  cópia  e  distribuição  não  comercial  via  internet  dos  itens  assim  rotulados 

(RODRIGUEZ, 2006). O copyleft existe para garantir a existência de liberdade, do commons, 

para a recombinação, inovação e produção cultural, como se vê:

[...] quase tudo que é dito em relação copyleft tem seu final no público (na sociedade 
em geral)  como matéria-prima de  toda  a  produção  intelectual  e  cultural.  Sem a 
recombinação constante (baseada sempre na cópia, variação e mistura) de elementos 
culturais e cognitivos não haveria, certamente, a inovação e a produção cultural. O 
copyleft se  institui  precisamente  para  que  esta  permanente  recombinação,  que 
abrangem os conhecimentos e as habilidades de uma sociedade, continue sendo o 
material  livre  (que  muitos  têm  chamado  commons) do  mesmo  processo  que 
chamamos de cultura  (RODRIGUEZ, 2006, p.59)68.

Sistematizando essa noção de copyleft, o Creative Commons - CC69 surge como um 

importante projeto que disponibiliza e defende licenças nas quais o autor declara previamente 

quais são os direitos que lhe são reservados e deixa livre os demais para os consumidores da 

sua obra. Para seu idealizador, o jurista Lawrence Lessig, a ONG e suas ações surgem para 

defender o produto cultural da indústria que massifica a cultura e que vê na proibição da sua 

expansão na cibercultura e utilização dos conteúdos, uma forma de manter os seus lucros, 

mesmo que em detrimento da criatividade. 

Para a criação de licenças livres, os seguintes direitos do autor são frequentemente 

tratados em licenças como as desenvolvidas pela CC: a) atribuição – direito do autor de ter 

seu nome citado; b) uso não comercial – direito do autor sobre a não utilização da sua obra em 

produtos ou serviços que ocasionam lucro ou outro tipo de finalidade comercial; c) derivação 

ou sampling – que permite ou não a adaptação da obra do autor para criação de novas obras; 

d) compartilhamento sob a mesma licença para casos de obras derivadas a partir da obra do 

autor.  A partir  desses  e  de  outros  consentimentos,  o  autor  se  reserva  alguns  direitos,  ao 

contrário do copyright, facilitando assim o processo produtivo como um todo. 

Ao contrário do que ocorre com obras que possuem copyright, nas quais o autor se 
68 Original: “En cambio, casi todo lo que se diga en relación al copyleft tiene su fundamento último en el  

público (en la sociedad en general) como substrato primero de toda producción intelectual y cultural. Sin la  
permanente  recombinación  (basada  siempre  en  la  copia,  la  variación  y  la  mezcla)  de  los  elementos  
culturales y cognitivos no habría, a buen seguro, innovación y producción cultural. El copyleft se instituye  
precisamente para que esta permanente recombinación, que funda los conocimientos y los saberes de una  
sociedad, siga siendo la materia libre (lo que muchos han llamado procomún) de se mismo proceso que  
llamamos cultura”.

69 Disponível em: <http://www.creativecommons.org.br>. A versão do site para a comunidade brasileira pode 
ser  acessado em: <http://www.creativecommons.org.br>.
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reserva todos os direitos,  a quebra desse contrato se dá através de permissões pontuais e 

qualquer interesse em se utilizar da obra implica em um pedido específico de permissão ao 

autor.

Não apenas a participação dos voluntários é necessária para o fortalecimento da 

produção colaborativa da Web 2.0. O licenciamento e o amadurecimento do entendimento da 

propriedade intelectual são partes importantes desse processo e portanto devem ser discutidos. 

Um possível caminho é interpretar o reconhecimento do autor como um fator estimulante à 

colaboração,  uma  vez  que  este  pode  ter  nisso  um  retorno  ao  seu  trabalho  e  produção, 

principalmente quando ocorre a utilização dessa produção para fins comerciais, que também 

devem buscar formas de repasses de lucro.

Essa mudança é justificada como necessária para proteger a criatividade comercial. 
E, de fato, a sua motivação é exatamente protecionismo. Mas o protecionismo que 
justifica as mudanças que irei descrever abaixo não estão limitadas ou equilibradas 
da mesma forma como definido pela lei  no passado.  Tal  protecionismo não tem 
como objetivo proteger  os artistas.  Na verdade, esse protecionismo visa proteger 
certas formas de negócio. As corporações ameaçadas pelo potencial da internet em 
mudar a forma como tanto a cultura comercial  quanto a não-comercial  é feita  e 
compartilhada  se  uniram  para  induzir  os  legisladores  a  usarem  a  lei  para  as 
protegerem. É o caso da RCA contra Armstrong; é o sonho dos Causbys (LESSING, 
2005, p.9).

Por isso, o Projeto de Lei do senador Azeredo70 tem recebido muitas críticas, visto 

que no entendimento de parte das pessoas ciente dos trâmites legais para a aprovação desse 

projeto de autoria, existe um desencontro entre as medidas propostas no projeto e os interesses 

da população em relação a sua liberdade de expressão e direito ao anonimato na rede.  A 

repressão dessa liberdade e a falta do direito ao anonimato na rede poderiam acarretar em uma 

diminuição das trocas sociais, da criatividade e do aumento de ferramentas de controle sobre a 

população, colocando em riscos outros direitos civis.

Com a Web 2.0 e a expansão da circulação de dados via mídias sociais, criou-se 

uma  tendência  pela  busca  de  regulação  dos  direitos  sobre  a  produção  e  informações 

difundidas  tanto  através  do  licenciamento  do  software e  outros  produtos,  quanto  com a 

presença de termos de uso nessas plataformas. Normalmente,  estes termos indicam que, a 

partir da escolha pelo uso da plataforma, os dados poderão ser utilizados do modo que for 

mais conveniente para os detentores dos direitos da plataforma. Em troca, é dada aos usuários 

a garantia de privacidade para que haja um sentimento de confiança entre as partes e com isso 

70 Petição online disponível em: <http://www.petitiononline.com/veto2008/petition.html>.
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o crescimento do uso do ambiente e sua produção.

Após verificar como os atores da produção colaborativa em ambientes virtuais se 

dividem e  se  organizam,  além de  tratar  da  produção  social  e  propriedade  intelectual  no 

ciberespaço, esta discussão busca entender as mudanças trazidas com a Web 2.0 no âmbito da 

colaboração. Diante da produção em pares baseada em bens comuns e do seu uso na cultura 

digital,  o que este trabalho sugere é que seja engendrada uma expansão da sua aplicação, 

desde projetos de cunho unicamente social para outros com finalidades mercadológicas, estas 

tendo passado a englobar comunicação e sociabilidade como processos de adesão em massa e 

construção  de  conteúdos  disponibilizados  de  modo  que  se  aproximaram  do  conceito  de 

commons e de produção colaborativa.

4.2.3 A produção colaborativa social e ideológica

Em decorrência da liberação do polo emissor, a partir da reconfiguração das mídias 

desenvolvidas no contexto da Web 2.0, principalmente com o emprego de plataformas de 

gestão de redes sociais, pudemos perceber a emergência de certos projetos sociais baseados 

em colaboração  e  autogestão,  que  culminou  em projetos  de  proporções  inigualáveis  aos 

baseados  em  estruturas  mais  hierárquicas  e  tradicionais,  mesmo  que  focadas  em  tipos 

semelhantes de atuação. 

Não  se  pode  falar  em  colaboração  na  web  sem  mencionar  o  fenômeno  das 

ferramentas wikis, cuja definição está intrinsecamente ligada a esta prática. As wikis visam a 

construção de conteúdo não apenas a “quatro mãos”, mas a quantas estiverem envolvidas, de 

acordo com o interesse  de usuários  geograficamente  dispersos,  embora  voltados  para  um 

objetivo em comum. As wikis passaram a ser ferramentas-chaves na organização de projetos, 

construção de textos,  sites,  dentre  os  mais  diversos  propósitos.  Além da possibilidade  de 

colaboração, existe uma potencial  agilidade nesta construção colaborativa,  assim como  o 

próprio termo wiki71 sugere, que impulsiona a difusão desses projetos.

Ao se falar de wiki, um grande exemplo de projeto a ser lembrado é a Wikipédia. 

Criada em  software livre72, esta tem como maior meta ser “a enciclopédia livre que todos 

podem editar” com a qual chegou a tomar dimensão mundial e ser a referência básica em 

71 Originado da palavra havaiana wiki-wiki, que significa ligeiro, rápido.
72 O software livre criado originalmente para prover a Wikipédia é denominado de MediaWiki, disponível em 

<http://www.mediawiki.org>.



72

pesquisas na web73. 

Dentre os estudos realizados frente a este fenômeno, há um comparativo entre uma 

enciclopédia livre, a Wikipédia, e uma adaptação de uma enciclopédia tradicional para uma 

versão online, a Britânica Online, realizado por d’Andréas (2009) que inicia a sua análise 

apontando  um  aspecto  diferencial  da  enciclopédia  livre  em  relação  ao  jornalismo  e  ao 

mercado editorial, que é o conceito de gatewatching, ou seja, a publicação sem a presença de 

um agente moderador74 e que acarreta em crises na edição da enciclopédia. Avançando em 

suas análises, o autor diz que uma outra característica da Wikipédia que a difere de ambientes 

de  compartilhamento  como  o  YouTube  e  o  Flickr  é  o  fato  de  as  escolhas  dos  usuários 

interferirem nas  dos  demais.  Entende-se  que  no  primeiro  caso,  uma  vez  que  os  artigos 

possuem autoria coletiva, o aspecto social se dá a partir do momento de sua criação, enquanto 

que nesses últimos, o conteúdo está atrelado ao usuário que o postou, passando a ser social 

apenas  a  partir  do momento  da sua publicação.  Para  o autor,  as  páginas  de  Princípio da 

Imparcialidade, as Normas de Conduta e o Livro de Estilo são os pontos de partida para a 

interação  entre  os  usuários  e  também para  a  publicação  e  exclusão  de  artigos.  Por  fim, 

d’Andréas (2009) também caracteriza a Wikipédia como um processo horizontal baseado no 

engajamento pessoal  e  na meritocracia,  de acordo com a linha de reputação traçada pelo 

usuário nas suas contribuições ao projeto, o que não a livra de uma mistura entre a autogestão 

com a presença de regras de participação.

Outros  projetos  colaborativos  com grande  destaque  na  internet  são  os  de  sites 

noticiosos. Um exemplo desse tipo de prática é o site Overmundo75, lançado em 2005, que 

além de  utilizar  uma rede  de colaboradores  distribuídos  por  todo território  nacional  para 

divulgar notícias do que ocorre de manifestações culturais no Brasil, também é fonte para 

distribuição  de  produtos  diversos  como textos,  vídeos,  fotografias,  etc,  que  buscam criar 

assim  um  panorama  geral  da  extensa  e  diversificada  cultura  brasileira.  Este  projeto  é 

apresentado por Barros (2007, p.13), que em análise a sua arquitetura e organização, diz:

73 Normalmente, os verbetes da Wikipedia estão entre os primeiros resultados de pesquisas em sites de buscas  
na web, como o Google. Inclusive, a busca em toda a web por “wikipedia” gera uma pesquisa contento:  
299.000.000 de resultados em toda a web (0,19s); 3.940.000 em páginas em português (0,18s) e 879.000 em 
páginas do Brasil (0,21 s), em dados coletados em 02 de janeiro de 2010.

74 Na verdade, existe  a  presença de moderadores na Wikipédia,  mas esta  moderação é feita  a posteriori à 
publicação e visa a integridade dos artigos, embora tais figuras estejam envolvidas, às vezes, em casos onde 
ocorre a acusação de autoritarismo, como o caso recente de artigo em homenagem a Daniel Pádua, falecido  
em 20 de  novembro  de  2010,  que  foi  deletado  por  moderadores,  causando  insatisfação  de  ativistas  do 
movimento  software livre  no  Brasil.  Mais  tarde,  o  verbete  foi  recriado  e  se  encontra  disponível  em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pádua>.

75 Site disponível em <http://www.overmundo.com.br/>.
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A teoria  do  gatewatching apresentada  por  Bruns  (2003)  está  muito  presente  na 
experiência colaborativa do  website analisado. O modelo proposto pelo autor,  no 
qual  os  usuários  determinam a  importância  dos  conteúdos  publicados,  pode  ser 
observado  nesse  e  em  outros  projetos.  A  única  diferença  notada  é  que  no 
Overmundo,  a votação decide não só o destaque,  mas se o conteúdo poderá ser 
publicado ou não. Isso gera uma peculiaridade dentro do quadro de possibilidades e 
torna um pouco mais exigente e suscetível às moderações da comunidade a difusão 
do conteúdo.

Um exemplo  que  apresenta  os  aspectos  social  e  tecnológico  é  a  construção do 

kernel76 Linux, destaque entre os casos que se pode encontrar na rede sobre colaboração e 

produção em pares e que veio a ser referência para o movimento software livre77, bem como 

esse novo paradigma de desenvolvimento de  software envolvendo uma comunidade. Como 

um todo, o movimento Software Livre defende que os programas de computadores devem ser 

desenvolvidos de modo que sejam asseguradas as liberdades de estudo, cópia, melhorias e 

redistribuição. Para tanto, é pré-requisito o acesso ao código fonte desses programas (FSF, 

2007). Como um dos seus pontos fortes, o  software livre tem o seu processo de produção 

realizado em comunidade o que implica, dentre outras vantagens, em rapidez e superioridade 

técnica em decorrência a quantidade e comprometimento dos colaboradores. Do movimento e 

suas  manifestações torna-se claro que o uso e  o desenvolvimento de programas livres  de 

computador  é  não  apenas  um  modelo  de  produção  colaborativa,  mas  também  um 

posicionamento político a favor do avanço tecnológico e social, o que exemplifica os novos 

processos culturais que permeiam a cibercultura e que demonstram o quão poderosa é essa 

forma de produção conjunta em comunidade.

Da expansão do uso do termo comunidade, surgem críticas ao mesmo, tal como a 

que vem do fato de se considerar que a palavra passa a ideia de valores familiares, territórios 

comuns ou mesmo que seria uma deixa ou dica que remete a minorias. Para o caso do grupo 

de  pessoas  com o  propósito  comum,  atuando  coletivamente  em alguns  campos,  como  o 

econômico ou político, é sugerido o nome de coligação pelo grupo  Critical Art Ensemble 

(2001, p.76):

76 Termo que se refere ao núcleo, parte central e principal do sistema operacional dos computadores.
77 Óbvio que o determinante real desse movimento foi a união do kernel Linux do Linus Torvalds com o Projeto 

GNU, liderado por Richard Stallman e que veio a criar o sistema operacional GNU/Linux. Como nos lembra  
Imre e Vieira (2008, p.6), quando Linus mandou o seu famoso email solicitando contribuições para o seu 
projeto para a lista Usenet, “o projeto GNU (que visava desenvolver um sistema operacional aberto) já existia 
havia 8 anos, e a própria licença GPL (que implementava formalmente o conceito de software livre) já existia 
havia 2 anos. Mas foi apenas a partir de Linus que a produção por pares tornou-se o método por excelência 
para desenvolvimento de software livre”.
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A  fim  de  reunir  pessoas  de  diferentes  sub-sistemas  que  compartilham  uma 
preocupação  semelhante,  grupos  híbridos  têm  de  ser  intencionalmente  formada. 
Estes grupos são constituídos por pessoas que estão concentrando sua atenção em 
uma ou duas características que eles têm em comum, e que deixam as potenciais 
diferenças de conflito de lado. Este tipo de aliança, criado para fins de produção 
cultural  em grande escala  e/ou  para  visível  consolidação  do poder  econômico  e 
político, é conhecido como uma coligação78.

Também deve ser levado em conta que não apenas de colaboração são formadas as 

relações da rede; a cultura da convergência midiática implica em competição e conflitos entre 

as empresas do setor de telecomunicação e informação para fidelizar os seus consumidores, 

por exemplo. Então, numa relação dicotômica, a rede propicia a geração de oligopólios e a 

economia da dádiva: 

Sem  dúvida,  o  crescimento  das  megacorporações  está  sendo  afetado  pela 
convergência  digital  que  impulsiona  a  concorrência,  mas  também  pela  intensa 
criação tecnológica descentralizada e colaborativa que timidamente já atinge a infra-
estrutura das telecomunicações (SILVEIRA, 2008, p.41). 

O  aspecto  social  e  comunitário  pode  levar  ao  pensamento  de  que  a  produção 

coletiva não traz retornos aos seus colaboradores. De certo, o que é aproveitado do commons 

pode muito bem ser utilizado de forma a gerar rendimentos financeiros, de acordo com os 

termos de uso e das utilizações procedidas. Independente desta questão,  a troca simbólica 

também ocorre com as interações advindas da colaboração. O conceito de capital social pode 

ser então aplicado para explicar como a atuação social, ao se construir e utilizar de  rossios 

(também os digitais), se processa de modo a recompensar os agentes dessa transação social.

Logo, das trocas e valores gerados e circulados na rede, o conceito de capital social 

também torna-se útil para entender a criação de relações e sua manutenção ao lidar com a 

produção coletiva de bens intangíveis. Baseando-se em diferentes abordagens sobre o tema, 

Recuero (2009) compilou a definição a seguir (de autores como Bourdieu (1983); Coleman 

(1988) e  Putman (2000)),  a  partir  da  qual  passa  a  considerar  importante  o  conteúdo das 

mensagens trocadas no ciberespaço para o estudo de redes sociais na internet:

78 Original: “In order to bring people together from different sub-systems who share a similar concern hybrid  
groups have to be intentionally formed. These groups are made up of people who are focusing their attention  
on one or two characteristics that they share in common, and who put potentially conflicting differences  
aside. This kind of alliance, created for purposes of large-scale cultural production and/or for the visible  
consolidation of economic and political power, is know as a coalition”.
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[…]  consideremos  o  capital  social  como  um  conjunto  de  recursos  de  um 
determinado grupo (recursos variados e dependentes de sua função, como afirma 
Coleman)  que  pode  ser  usufruído  por  todos  os  membros  do  grupo,  ainda  que 
individualmente,  e que está baseado na reciprocidade (...).  Ele está embutido nas 
relações sociais (...) e é determinado pelo conteúdo nas relações sociais. Portanto, 
para que se estude o capital social dessas redes,  é preciso estudar não apenas as 
relações, mas, igualmente, o conteúdo das mensagens que são trocadas através delas 
(RECUERO, 2009, p.50).

Para Rocha J. (2009, p.8), o capital social pode ser explicado pela sociologia, no 

que diz respeito de “ser concebido em um aspecto relacional, ou seja, a inter-relação entre 

agentes sociais ou entre um agente social/indivíduo e um grupo”, visto que o autor considerou 

que a sociabilidade, a temporalidade e a espacialidade são pontos importantes para se analisar 

redes sociais.

 Já  Reis  (2003) analisou o capital  social  no  que  diz  respeito  ao  sentimento  de 

confiança traçado entre as partes da relação, pois a este sentimento o conceito de capital social 

foi vinculado, por exemplo por Putnam (1997). O autor, contudo, chegou à conclusão de que 

“a  precisão  analítica  do  lugar  da  confiança  no  argumento  vem  a  ser  irremediavelmente 

comprometida pela polissemia em que se enreda” (REIS, 2003, p.47).

Maciel  (2003,  p.283-284)  apresenta  os  conceito  de  confiança  e  capital  social 

segundo dois  vieses,  um sociológico  que  diz  que  o  capital  social  “é  produto  de  padrões 

históricos de longo prazo de associativismo, engajamento cívico e interações extrafamiliares” 

e outro econômico que enfatiza “o interesse próprio de longo prazo e o cálculo de custos e 

benefícios  por  atores  maximizadores  de  ganhos  na  promoção  de  comportamentos  de 

confiança”, respectivamente. Dessa forma, o autor tenta relacionar os conceitos de confiança e 

de capital  social,  para posteriormente criticar tais  tendências conceituais e concluir  que o 

capital social não é facilmente planejado e que varia de caso a caso e que não necessariamente 

estará associado à confiança:

Em síntese, formações sociais são estruturas complexas que não podem ser vistas 
como meros produtos do planejamento, mas sim resultam de construção social ao 
longo  de  processos  históricos  de  colaboração,  competição  e  conflito.  E,  nesses 
processos, desempenham papel fundamental as políticas e estratégias, tanto públicas 
como  privadas.  A conclusão,  portanto,  é  que  a  oposição  intencional/espontâneo 
discutida na literatura sobre capital social representa uma falsa dicotomia (MACIEL, 
2003, p.287).

Talvez seja nesse sentido, no da confiança e participação, que se pode citar Mauss 

(2001), que apresenta não apenas o conceito de dádiva enquanto ponto chave da sociabilidade, 
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mas  também o  da  dádiva  entre  estranhos,  que  seria  a  base  da  colaboração  mediada  por 

tecnologias como as vistas com a Web 2.0. Os bens não-rivais produzidos, compartilhados e 

por  vez  trocados nesses  ambientes  seriam dádivas  que estimulam o retorno e  o contínuo 

crescimento do commons. Esta cultura de produção baseada no comum seria autossuficiente 

em termos de estímulo e crescimento e teria o caráter de virtuosidade assim como a teoria da 

dádiva já indicava:

Sugerimos que o surgimento da produção de pares, oferece uma oportunidade para 
que  mais  pessoas  se  envolvam  em práticas  que  lhes  permitam  expor  e  ter  um 
comportamento  virtuoso.  Nós  afirmamos:  (a)  que  uma  sociedade  que  oferece 
oportunidades  para  o  comportamento  virtuoso  é  aquela  que  é  mais  favorável  a 
indivíduos virtuosos,  e (b)  que a prática do comportamento virtuoso eficaz pode 
levar a mais pessoas, que adotam como suas próprias virtudes, ou como atributos 
daquilo que elas  vêm como a sua auto-definição (BENKLER e NISSENBAUM, 
2006, p.394)79.

Com estes conceitos, podemos ter uma noção de como ocorre a produção social e 

como esta é operada no âmbito de projetos sociais. Esta produção, contudo, também passa a 

ser inserida em modelos de negócios na internet, como a já citada Web 2.0. 

4.2.4 A produção colaborativa comercial

Como já tratado, pode-se considerar a Web 2.0 uma mudança de paradigma para o 

modelos de negócios na web, marcada por uma revolução tecnológica, frente ao que se já 

praticava  dentre  os  sites  da  web,  aliada  ao  potencial  da  produção  social,  principalmente 

devido a sua constituição em rede e ao seu aspecto colaborativo. Muitos projetos que utilizam 

a colaboração, e que portanto têm como principal forma de força de trabalho a voluntária, se 

intensificaram com as possibilidades oferecidas pela internet.  Atualmente,  com a chamada 

Web 2.0, cujos princípios prevêem uma maior interação dos usuários com as aplicações e 

serviços web, se pode destacar os usuários participantes dentre os seus colaboradores.  

Para Benkler  (2006) muitas  das  variáveis  foram mantidas  na constituição  desse 

modelo de negócios comercial envolvendo colaboração em pares e que o que há de diferente 

são: (1) os espaços de oportunidade; (2) a relação da empresa com os usuários e (3) os limites  

79 Original: “We suggest that the emergence of peer production offers an opportunity for more people to engage  
in practices that permit them to exhibit and experience virtuous behavior. We posit: (a) that a society that  
provides opportunities for virtuous behavior is one that is more conducive to virtuous individuals; and (b)  
that the practice of effective virtuous behavior may lead to more people adopting virtues as their own, or as  
attributes of what they see as their self-definition”.
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da fronteira das empresas,  sobre as quais estas devem aprender a se adaptar. Para que tal 

modelo seja aproveitado, o autor diz que as entidades comerciais devem considerar que os 

usuários  participantes  não  devem ser  tratados  nem como  clientes  a  serem estudados  em 

pesquisas de mercado e nem manipulados, mas sim incentivados em sua criatividade. É sobre 

estas mudanças na relação entre empresa e usuários participantes que este autor comenta ao 

citar dois diferentes casos de uso de colaboração externos nos negócios ligados às TICs:

As  empresas  começaram  a  experimentar  estas  novas  relações  ambíguas  com 
indivíduos  e  grupos  sociais,  têm  lutando  com  as  questões  de  liderança  e  de 
coexistência. Empresas como a IBM, ou o eBay, que utilizam a produção de pares 
como um componente crítico de sua ecologia negócios – o revisto o sistema de 
criação  de  confiança,  sem  que  as  transações  pessoa-a-pessoa  entre  indivíduos 
estranhos a uma distância seria impossível – tem  que estruturar a sua relação com 
os processos de produção em pares, co-existir de uma forma útil e não ameaçadora. 
Às vezes, como vimos no caso das contribuições da IBM ao processo social, isto 
pode significar suporte, sem se tentar assumir a "liderança" do projeto. Às vezes, 
como quando a produção em pares é integrada mais diretamente de outra maneira 
em uma plataforma comercialmente criada e proprietária, como no caso do eBay, a 
relação é mais parecida com o de um líder de produção em pares do que de de um 
ator comercial. Aqui, o ponto crítico e difícil para os gerentes de negócio de aceitar é 
que a interposição para a comunidade da produção em pares dentro da nova semi-
porosa  fronteira  da  empresa  –  tendo  aqueles  que  costumavam ser  os  clientes  e 
transformando-os  participantes  de  um  processo  de  co-produção  –  mudanças  da 
relação dos gestores da empresa e de seus usuários (BENKLER, 2006, p.126)80.

A utilização de colaboração em plataformas web de participação foi o que levou 

Tapscott e Williams (2007) a criarem o termo “wikinomics”81. Logo, encontra-se nesse termo 

uma outra denominação para as aplicações Web 2.0 e para a economia na qual estas estão 

inseridas, visto que o defendido por estes autores se aproxima das linhas gerais do que se 

considera ser as aplicações de segunda geração na web. Diante da atual ordem econômica 

vivenciada  no  ciberespaço,  pode-se  então  considerar  que  a  colaboração  em  massa 

80 Original:  “As firms have begun to experience these newly ambiguous relationships with individuals and  
social groups, they have come to wrestle with questions of leadership and coexistence. Businesses like IBM,  
or eBay, which uses peer production as a critical component of its business ecology—the peer reviewed  
system of creating trustworthiness, without which person-to-person transactions among individual strangers  
at a distance would be impossible—have to structure their relationship to the peer-production processes that  
they  co-exist  with  in  a  helpful  and  non-threatening  way.  Sometimes,  as  we  saw  in  the  case  of  IBM’s  
contributions to the social process, this may mean support without attempting to assume “leadership” of the  
project.  Sometimes,  as  when  peer  production  is  integrated  more  directly  into  what  is  otherwise  a  
commercially created and owned platform—as in the case of eBay—the relationship is more like that of a  
peer-production  leader  than  of  a  commercial  actor.  Here,  the  critical  and  difficult  point  for  business  
managers to accept is that bringing the peer-production community into the newly semi-porous boundary of  
the  firm—taking  those  who  used  to  be  customers  and  turning  them  into  participants  in  a  process  of  
coproduction— changes the relationship of the firm’s managers and its users”.

81 Em um livro com o mesmo título no qual apresentam a exploração comercial da colaboração na web através 
do desenvolvimento de plataformas abertas.
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possibilitada  pelas  plataformas  de  participação  ou  pelas  aplicações  Web  2.0,  passa  a 

movimentar o mercado por trás das mídias sociais, utilizando-se da produção social de seus 

usuários participantes como um dos seus principais diferenciais.

Logo, nas aplicações Web 2.0 de caráter comercial, ocorre o fomento dos princípios 

dessa geração de sites para que os resultados do chamado princípio social, o aproveitamento 

da inteligência coletiva, colabore com o conteúdo e com a persuasão a favor da plataforma ao 

passo  que  se  forma  o  público  da  mesma.  Após  o  design e  lançamento,  a  meta  dessas 

plataformas é atrair os seus usuários participantes e mantê-los motivados em suas tarefas. 

Pode-se pensar na colaboração como um elemento de construção de aplicações e de 

alimentação de seu dinamismo com o uso dos usuários, como uma forma de movimentar a 

economia  (em sua  Era  2.0,  como se  pode  pensar  ao  se  tomar  emprestado o  neologismo 

envolvido com o termo Web 2.0) que esteve fundamentada em lucro, oferta e demanda, no 

nível dos fomentadores desses ambientes comerciais. 

Tal hipótese pode ser comprovada com o crescimento anual envolvendo empresas 

especializadas  em aplicações  Web 2.0,  como o caso da Google  Inc.82;  com as  transações 

comerciais de compra e venda de ambientes de produção coletiva. Isso pode ser visto, por 

exemplo:  (1)  na  compra  do  Flickr  pelo  grupo Yahoo!83,  ou  na  compra  do  YouTube pela 

Google Inc.84, assim como em especulações sobre uma possível venda do Twitter; (2) com o 

surgimento  de  agências  de  comunicação  especializadas  em  mídias  digitais;  (3)  com  o 

aparecimento  de  novas  profissões,  como a  de  animador  de  comunidades  virtuais85;  e  (4) 

adesão  de  empresas  e  marcas  às  mídias  sociais  objetivando  contato  com  o  público, 

promoções, etc. De várias formas, podemos ver a transformação de atividades baseadas em 

colaboração tomando espaço como alternativas comerciais dentro da cultura empresarial da 

Web 2.0. Diante desse incentivo financeiro aliado às praticas socais de produção, grandes 

mídias sociais vêm se desenvolvendo e marcando época dentre os fenômenos da cibercultura.

Do que foi visto até aqui sobre colaboração e produção baseada em bens comuns 

em mídias sociais, pode-se citar alguns pontos chaves decorrentes do tipo de organização e 

relações  sociais  que  estas  implicam:  (1)  democratização;  (2)  contribuição  do usuário;  (3) 

interação  entre  usuários;  (4)  horizontalidade;  (5)  meritocracia;  (6)  produção  cultural  e 

82 A lista de produtos e serviços da empresa está disponível em <http://www.google.com.br/intl/en/options/>.
83 Comunicado disponível em http://blog.flickr.net/en/2005/03/20/yahoo-actually-does-acquire-flickr/>.
84 Notícia disponível em <http://www.undergoogle.com/blog/2006/10/google-acaba-de-comprar-youtube.html>. 

Comunicado  disponível  em  <http://googleblog.blogspot.com/2007/01/look-ahead-at-google-video-and-
youtube.html>. Acessados em: 03 fev. 2010.

85 Responsáveis por levantar  e manter o interesse das pessoas pelos debates da comunidade em mídias digitais.
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científica; (7) propriedade intelectual; e (8) apropriação comercial.

Mesmo diante desses pontos, pode-se entender a colaboração não apenas referente a 

projetos que não tenham a ver apenas com causas sociais (sem fins lucrativos).  Uma vez que 

se produz com e para um coletivo, disponibilizando e usando o que foi realizado, pode-se 

pensar em colaboração ou ato colaborativo, mesmo quando de se tratam de mídias com apelo 

comercial e associadas a empresas e marcas. 

A colaboração pode ser vista como uma prática vinda dos primórdios da internet 

mas que se mantém sendo um dos alicerces das mídias criadas nesse meio digital, nos quais é 

possível perceber a atuação das três leis da cibercultura aqui tratadas. Afinal, com o advento 

da Web 2.0, ocorre uma reconfiguração dessa mídia, que visa e estimula a participação do 

usuário, aproveitando assim os fenômenos da liberação do polo emissor, bem como a conexão 

à internet e a redes sociais para interligá-los para assim promover um ambiente onde ocorrem 

trocas sociais e produção cultural disponibilizada para um uso comum. 

Se  uma  arquitetura  de  informação  e  comunicação  tenta  explorar  a  inteligência 

coletiva como uma das principais competências do que se pode ser apreendido como Web 2.0, 

ela exige dinamismo e participação dos usuários na construção dos conteúdos. Pode-se, então, 

pensar a colaboração como elemento de ambientes da Web 2.0 e das mídias sociais e que 

talvez  seja  um ingrediente  imprescindível  ao  seu  atual  sucesso,  visto  que  possivelmente 

haverá trocas e contribuições entre as partes envolvidas. Nessa perspectiva, a colaboração 

teria se estendido para além da camada estrutural da internet e dos projetos sociais e teria 

passado a ser explorada comercialmente via mídias sociais. Afinal, o mesmo ocorreu com o 

advento da rede aplicada tecnicamente sobre a web, com o surgimento de sites comerciais e a 

exploração de diversos serviços. Agora, a colaboração, símbolo marcante da sociabilidade da 

cibercultura, passa a ser também explorada sob uma “versão 2.0”.

Tendo em vista os conceitos trabalhados até aqui relacionados às aplicações Web 

2.0 e a sua possível relação com a produção em pares e colaborativa no ciberespaço, espera-se 

demonstrar como se pode aproximar o compartilhamento de conteúdos em aplicações Web 

2.0 e  suas  demais  formas  de interatividades  para  seus  usuários  de  práticas  colaborativas, 

processadas por funções pós-massivas presentes em mídias sociais, como o caso do YouTube, 

como se segue no próximo capítulo.
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5 ESTUDO DE CASO DO YOUTUBE

Na contemporaneidade, muitos são os debates em torno de manifestações advindas 

da  cibercultura,  principalmente  as  que dizem respeito  às  aplicações  Web 2.0  e  às  mídias 

sociais,  bem como as  que  se  referem à  produção colaborativa  em seus  diversos  projetos 

sociais e também nos ambientes que se utilizam da participação do usuário para a geração de 

conteúdo. 

Baseando-se em diferentes discursos, Silveira (2007) relaciona as mídias sociais 

com a geração do commons, ao destacar que este tem características emergentes, está inserido 

num  ecossistema  desvinculado  da  propriedade  e  tem  sua  base  na  liberdade  de 

compartilhamento  e  nos  relacionamentos,  valorizando-se  a  participação  e  reputação  dos 

membros que contribuem com tais mídias e as usam. Desse modo, cita algumas mídias sociais 

e sua relação com o commons na cultura digital:

A prática dos  commons no contexto informacional tem adquirido mais relevância 
que as práticas privadas. A construção da rede das redes, a Internet, a criação do 
padrão http e da web, o movimento do software livre, a wikipedia, a música techno, 
a blogosfera, o youtube, o slashdot, o rau-tu, os sites overmundo e domínio público, 
o Creative Commons, o seti@home da Nasa, o BitTorrent, o barcamp e as ações P2P 
em geral, têm marcado a formação da comunicação e da cultura digitais.  Com a 
influência decisiva das redes de comunicação e das tecnologias de informação nos 
demais segmentos da vida social, os commons entraram na pauta do temário cultural, 
econômico e político (SILVEIRA, 2007, p.2). 

Sobre  esta  relação  das  aplicações  da  Web  2.0  com  a  produção  social  que 

promovem, pode-se considerar que a colaboração passa a fazer parte não apenas de ambientes 

de propósitos ideológicos, mas passa também a ser conceito dentre as novas práticas sociais 

exploradas por plataformas de mídia social. Com base nisso, entende-se que, uma vez que 

vídeos  são  disponibilizados  e  provavelmente  produzidos  ou  motivados  a  partir  de  outros 

vídeos também disponibilizados num ambiente virtual de compartilhamento, pode-se associar 

tais mídias sociais, como o YouTube, à geração de commons, como um processo inerente da 

cibercultura.  Pois,  as  produções  audiovisuais,  além  de  todas  as  informações  que 

complementam esses vídeos (títulos, descrições, cometários,  links, etc.), ficam disponíveis e 

são utilizadas por todos os usuários da plataforma (e mesmo fora dela) de várias formas, o que 

torna o YouTube um grande local para produção e difusão social, como se é mostrado adiante. 

Tendo isto em vista, este capítulo tem como objetivo, baseando-se nas discussões e 
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conceitos  até  então  levantados,  estudar  algumas  manifestações  no  YouTube  de  forma  a 

mostrá-lo como: (1) uma expressão da cibercultura; (2) uma mídia social promovida por uma 

aplicação  Web  2.0;  (3)  um  ambiente  imerso  na  cultura  da  participação  que  aproveita  a 

produção colaborativa e (4) um gerador de commons digital.

Será  apresentado,  inicialmente,  um  histórico  dessa  mídia  social  de 

compartilhamento de vídeos para melhor entendimento do objeto de estudo. Posteriormente, 

sugerem-se categorias de análise para aplicações Web 2.0, aplicadas ao referido site como 

forma  de  verificar  também  a  promoção  da  produção  colaborativa.  Aproveitou-se  dessa 

oportunidade também para se apresentar outros estudos envolvendo este ambiente e melhor 

embasar as considerações feitas sobre esta mídia. Por fim, são apresentados casos envolvendo 

vídeos do YouTube que podem ajudar a entendê-lo também como um commons digital.

5.1 BREVE HISTÓRICO DO YOUTUBE

O  YouTube é  um  site  de  compartilhamento  de  vídeos  que  fornece  várias 

funcionalidades  e  formas de  interação entre  os  diferentes  tipos  de  usuários:  visitantes  ou 

cadastrados. O site é um projeto institucional cujos usuários são os produtores de conteúdos, 

retransmissores de outros tantos e até mesmo os divulgadores da aplicação, que se tornou 

referência em termos de site repositório de vídeos na web.  

Com o objetivo de ser um meio fácil para postar e compartilhar vídeos na web, o 

YouTube foi criado em fevereiro de 2005, na cidade estadunidense de São Francisco, pela 

empresa criada pelos jovens Chad Hurley e Steve Chen. Eles se conheceram na empresa onde 

trabalhavam, a PayPal, e criaram o YouTube a partir de uma demanda pessoal de compartilhar 

vídeos entre os amigos. Nesta mesma empresa, conheceram o executivo Roelof Botha86, que 

se transformou em um investidor da empresa que havia sido iniciada pelos dois inventores do 

site em uma garagem, em novembro de 200587.

Como  principal  produto  da  empresa  criada,  o  YouTube  atingiu  um vertiginoso 

crescimento em termos de tráfego de dados na internet (ver Tabela 03) e uso (100 milhões de 

exibições de vídeos/dia e 65 mil submissões de vídeos/dia). 

86 Segundo  o  próprio  site  do  YouTube,  a  empresa  financiadora  foi  a  Sequoia  Capital.  Ver:  <http://www. 
youtube.com/t/company_history>.

87 Segundo notícia “Conheça a História do Site de Vídeos” do G1 - Portal de notícias da Globo. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1306288-6174,00.html>. Acesso em: dez. 2008.



83

TABELA 03: Porcentagem de tráfego na internet de sites de compartilhamento de vídeos

Ambiente: YouTube MySpace Google Vídeos

2006 46% 23% 10%

Março – 2007 55,28% 17,73% 8,42%

Março – 2008 73,18% 9,21% 4,06%

                     Fonte: HitWise. Disponível em: <http://hitwise.com>.

Outra pesquisa publicada pela mesma empresa demonstra que o YouTube ainda se 

mantem em destaque em relação a sites similares. Comparando o tráfego, nos EUA, entre 

janeiro e maio de 2007, o HitWise encontrou um crescimento de 70%, enquanto outros 64 site 

de  compartilhamento  de  vídeo  cresceu  apenas  8%  e  em  maio  desse  mesmo  ano,  o 

compartilhamento  de  vídeo  do  YouTube  foi  50%  maior  do  que  os  desses  outros  sites 

similares88. A Tabela 03, ajuda a demonstra o crescente crescimento do tráfego na internet que 

o YouTube atrae em detrimento do decréscimo experimentado por seus concorrentes89.

Segundo o  site  de  notícias  G1,  o  consumo de banda devido a  transferência  de 

vídeos  via  protocolo  HTTP é  atribuído  a  sites  de  compartilhamento  como  o  YouTube  e 

Google  Vídeos  o  que  ajuda  a  comprovar  a  utilização  desse  site.  Já  algumas  pesquisas 

realizadas em 2007, com o monitoramento de dois milhões de conexões, demonstraram que o 

HTTP representa 39% do consumo de banda, enquanto os sistemas P2P consomem 37%, o 

que  demonstra  um  uso  intensivo  de  HTTP com  a  mesma  finalidade  do  P2P,  protocolo 

específico para transferências e compartilhamento de arquivos (SULLIVAN, 2007). Por outro 

lado, Cheg, Dale e Liu (2007) sugerem o P2P como uma solução para possíveis problemas de 

armazenamento que o YouTube pode enfrentar no  futuro. Por enquanto, o intenso consumo 

de vídeo  online se mantém em destaque dentre as mídias sociais mais acessadas, sendo o 

terceiro site mais acessado globalmente, o quarto nos EUA e o sexto no Brasil, segundo o site 

Alexa (Figura 03)90.

88 Segundo estudo publicado em 27 de junho de 2007 pela HitWise. Disponível em: <http://weblogs.hitwise.  
com/leeann-prescott/2007/06/youtube_50 _more_traffic_than_o_1.html>. Acessado em: 09 abr. 2010.

89 Os dados de março de 2007 e 2008, têm fonte,  também baseada no HitWise,  no site Read White Web. 
Disponível em: <http://www.readwriteweb.com/archives/youtube_dominates_video.php>. Acessado em: 09 
abr. 2010.

90 Dados coletados em 06 de março de 2010 no site da empresa, Alexa, de informações sobre a web. Disponível 
em: <http://www.alexa.com/topsites>.
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             FIGURA 03: YouTube como o terceiro lugar do rank do Alexa
             Fonte: Alexa, disponível em <http://www.alexa.com>

Em outubro de 2006, com o valor de 1,65 bilhão de dólares, a Google comprou a 

empresa  do YouTube e  para  dar  continuidade  às  característicam que lhe  atribuíram tanto 

sucesso, manteve os fundadores e os 65 funcionários em uma empresa independente.

O  crescimento  da  aplicação,  sua  negociação  e  venda  bilionária  para  a  maior 

empresa  de  serviços  web  da  atualidade  foram  reportados  por  vários  portais  de  notícias 

nacionais como o IDG Now91 e o Estadão92, e internacionais como The New York Times93 e o 

CNNMoney94. Desde então, o Google investiu em diferentes produtos, firmando-se assim no 

mercado da computação em nuvens, permanecendo com o YouTube dentre as suas principais 

mídias sociais.

No Brasil, segundo uma pesquisa do Ibope Nielsen Online95, o acesso ao site de 

compartilhamento é líder dentre as regiões analisadas, visto que conta com as visitas de mais 

de 60% da população com acesso a internet do país. Segundo o canal YouTube Brasil96, “no 

Brasil,  o  YouTube  é  o  principal  site  de  vídeos  e  tem  aproximadamente  10  milhões  de 

visitantes únicos por mês” (YOUTUBE, 2010, online).

Visando aumentar o lucro, visto que o que circula é que o YouTube  demorou a se 

91 Notícia disponível em: <http://idgnow.uol.com.br/mercado/2006/10/09/idgnoticia.2006-10-09.8168165136/>. 
Acesso em: 30 jan. 2010.

92 Notícia  disponível  em:  <http://www.estadao.com.br/arquivo/tecnologia/2006/not20061006p71766.htm>. 
Acessado em: 30 jan. 2010.

93 Notícia disponível em: <http://www.nytimes.com/2006/10/10/technology/10deal.html?_r=1>. Acessado em: 
30 jan. 2010.

94 Notícia  disponível  em:  <http://money.cnn.com/2006/10/09/technology/googleyoutube_deal/index.htm>. 
Acessado em: 30 jan. 2010.

95 Segundo  notícia  do  portal  iMasters.  Disponível  em:  <http://info.abril.com.br/noticias/mercado/60-dos-
internautas-no-brasil-usam-o-youtube-16082009-2.shl>. Acessado em: 20 ago. 2009.

96 Canal destinado a explicar as vantagens do YouTube em termos de imagem, marca e negócios dos seus 
usuários. Disponível em: <http://www.youtube.com/advertisebr>. Acessado em: 18 fev. 2010.
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tornar financeiramente compatível com o valor da transação paga pela Google Inc., o site vem 

traçando  parcerias,  com as  quais  tenta  direcionar  seu  conteúdo  para  uma qualidade  mais 

profissional e original97. Tais parcerias são apresentadas sob forma de acordos como emissoras 

de TV, estúdios de cinema, promoções e concursos diversos. Alguns provedores de conteúdo 

parceiros,  citados pelo próprio site,  são: CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music 

Group, Warner Music Group, NBA, The Sundance Channel, dentre outros98. Outra medida 

adotada pelo site de vídeos com objetivo de aumentar a receita do site, diz respeito a uma 

possibilidade de aluguel de filmes (como o do Festival de Filmes Independentes de Sundance 

e de outros parceiros)99. No programa de parceria do site, que exige atualização e conteúdo 

original, é aberta a candidatura para qualquer pessoa ou entidade que se interessar em obter 

possíveis  lucros  via  propagandas  no  site100.  Também  as  empresas  de  mídia  do  Brasil  e 

Espanha podem se tornar parceiras do YouTube, com o anunciado a partir de julho de 2008101.

Segundo Banerjee e Barman (2007), dois fatores, que, junto com a característica 

ubíqua da web, levaram ao sucesso portais como o YouTube, Google Video, Yahoo Vídeos e 

Flickr  são:  (1)  o  senso  de  disponibilidade  que  as  pessoas  têm  de  poder  armazenar  e 

compartilhar seus conteúdos; e (2) a qualidade da mídia alcançada com a padronização dos 

formatos e com as taxas de transferência:

Qualidade  de  mídia:  apesar  da  qualidade  do  streaming de  mídia  desses  sites 
percebidos pelos usuários ser um dos principais motivos para sua popularidade [2], a 
qualidade do vídeo pode ser degradada devido a diferentes esquemas de codificação. 
Por exemplo, um vídeo enviado ao YouTube é decodificado em formato Flash Video 
(FLV). O tamanho do quadro de vídeo é dimensionada para cerca de 320x240 e taxa 
de quadros de 25-30 frames por segundo. O áudio é decodificado com uma menor 
taxa  de  bits e  reduzido  para  mono.  Outros  fatores  que  afetam  a  qualidade  do 
streaming incluem  as  condições  da  rede  e  carga  do  servidor  (BANERJEE; 
BARMAN, 2007, p.01)102.

97 Notícia  disponível  em:  <http://imasters.uol.com.br/noticia/13005/tecnologia/youtube_muda_foco 
_e_busca_conteudo_profissional/>. Acessado em: 20 ago. 2009.

98 Segundo  informações  retiradas  da  página  sobre  a  empresa  YouTube.  Disponível  em:  <http://www. 
youtube.com/t/company_history>.

99 Notícia disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/economia,google-vai-oferecer-aluguel-de-filmes-
no-youtube,499145,0.htm>. Acessado em: 31 jan. 2010.

100 O programa de Parceria do YouTube está disponível em <http://www.youtube.com/t/partnerships_faq>.
101 Notícia  disponível  em:  <http://googlediscovery.com/2008/07/30/programa-de-parcerias-do-youtube-chega-

ao-brasil/>. Acessado em: 18 fev. 2010. 
102 Original: “Media Quality: While streaming quality for media from these portal sites perceived by users is a  

major reason for their popularity [2], video quality might degrade due to different encoding schemes. For  
example, an uploaded video in YouTube is transcoded into Flash Video format (FLV). The video frame size is  
scaled to around 320x240 and frame rate to 25-30 frames per second. Audio is transcoded to a lower bit rate  
and reduced to mono. Other factors which affect streaming quality include network conditions and server  
load”.
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Outros  pontos  positivos  vistos  como  decisivos  para  a  atual  performance  do 

YouTube podem ser enumerados como:

 publicação dos vídeos como objetos em outros sites e aplicações Web 2.0;

 formação de um ambiente que propicia a cultura da participação e a do “faça 

você mesmo”;

 facilidade de publicação dos vídeos na plataforma;

 uso de streaming para a visualização no lugar de download;

 fornecimento de várias formas de interação e socialização entre membros;

 possibilidade de consumo dos vídeos mesmo sem cadastro no site (conteúdo 

aberto para toda a web);

 indexação por sites de busca;

 interligação de vídeos formando um só acervo;

 fornecimento  de  várias  formas  de  notificações  de  alterações  de  conteúdo e 

estatísticas;

 existência de várias formas de classificação e refinamento de pesquisas por 

vídeos e canais;

 constantes atualizações e novas possibilidades no site;

 aumento dos programas de parcerias e de geração de negócios com base na 

plataforma, dentre outros.

Apesar  do  sucesso,  muitos  casos  polêmicos  marcaram  a  história  do  YouTube 

levantando questões de interesse e comoção social. Uma dessas questões é a credibilidade dos 

conteúdos  da  internet  e  os  possíveis  prejuízos  trazidos  com a  falta  de  autenticidade  das 

notícias. Um caso recorrentemente citado sobre o tema é o do vlog LonelyGirl15 (FELINTO, 

2008, KEEN, 2009, BURGESS; GREEN, 2009), que se destacou entre os vídeos do YouTube, 

alcançando até a mídia massiva e que mais tarde descobriu-se tratar de uma nova proposta de 

vídeos de uma série que se utilizou desta mídia e de seu potencial viral103.
103 A suposta dona desse canal era Bree, 16 anos e o conteúdo de seus vídeos eram intimistas e falavam sobre a 

sua solidão e outros dramas típicos da idade. Após muita repercussão nos media e muitas suspeitas sobre a 
autenticidade dos vídeos, foi revelado que a garota era a atriz de 20 anos Jessica Rose. A autoria dos vídeos  
foi  assumida pelos cineastas Ramesh Flinders,  Miles Beckett  e Greg Goodfried, que tinham como meta 
transformar  os  vídeos  em  filme,  utilizando-se  de  uma  nova  abordagem  cinematográfica  que  inclui  os 
potenciais da web. Segundo o artigo sobre LonelyGirl15 na Wikipédia, em julho de 2006 os vídeos desse  
canal  já  possuíam mais  de 110 milhões de  visualizações.  Atualmente,  o  canal  tem 396 vídeos,  129.903 
inscritos e 16.852.285 exibições (dados de 06 de agosto de 2009). A primeira temporada da série fictícia,  
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Outra questão recorrente dentre os debates envolvendo os problemas atrelados ao 

YouTube é a invasão de privacidade. Um caso nacional que ilustra tal questão e que teve 

grande repercussão foi o da apresentadora de TV, Daniela Cicarelli104, em momento íntimo 

com o namorado em uma praia na Espanha. Alegando danos morais, o casal processou o 

YouTube e sites de notícias e conseguiu, inicialmente, o bloqueio do site onde foi divulgado o 

vídeo e, posteriormente, com a suspensão dessa decisão judicial, que o vídeo fosse retirado. O 

que era uma questão de privacidade, resultou em um caso de censura envolvendo a Justiça 

brasileira e o YouTube.

Ao longo de sua permanência no ciberespaço, muitas mudanças em sua interface e 

em suas funcionalidades foram e continuam sendo lançadas no site, que também conta com 

um ambiente  para  captação  de  críticas  e  colaborações  do  público  antes  da  oficialização, 

denominado de TestTube105. Além das telas de alertas e das páginas de instruções, a aplicação 

conta com blogs oficiais106 para notificar e direcionar o conteúdo veiculado na plataforma de 

compartilhamento de vídeos, destacando-se o conteúdo dos parceiros e atualizações sofridas 

no sistema e na sua interface107.

Atualmente,  pode-se dizer que o YouTube está passando por uma revolução em 

termos  de  atualizações  direcionadas  ao  seu  programa  de  parceria  e  de  divisão  de  lucros 

adquirido com publicidade, via Google Adsense108, atrelando valorização de conteúdo original 

e de maior qualidade com o aumento de formas de veiculação de anúncios publicitários, que 

são encontrados na  forma de  banners nas  páginas  dos  vídeos  e  dos  canais;  na forma de 

overlay-ads – anúncios como uma camada sobre o vídeo durante a sua execução e ainda na 

tela que aparece após a execução do vídeo.

O YouTube vem ganhando evidência dentre as aplicações Web 2.0, com vídeos que 

porém  não anunciada como tal, foi lançada em junho de 2006 e finalizou em agosto do mesmo ano. O Jornal 
“The  New  York  Times”  (http://www.nytimes.com/2006/09/13/technology/13lonely.html>,  28/072009) 
noticiou o caso quando ainda não se sabia do real gênero dos vídeos, após a revelação, considerou o caso um 
marco  a  credibilidade  do  vídeo  amador.  Dessa  forma,  além  de  colocar  em  evidência  a  questão  de 
autenticidade, a série também se tornou um marco de marketing viral na Internet e da história do site, que o 
reconhece dessa forma, citando tal caso em um de seus vídeos promocionais, como o apresentado como 
vídeo de destaque do canal YouTube Brasil.

104  Ver  notícias  disponíveis  em  <http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2007/01/09/ult4213u5.jhtm>  e  em 
<http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2007/01/09/ult4213u7.jhtm>. Acessado em: 09 fev. 2010.

105  Disponível em: <http://www.youtube.com/testtube>.
106  O global  disponível  em:  <http://youtube-global.blogspot.com/>,  e  o  do  YouTube  Brasil  disponível  em: 

<http://youtubebrblog.blogspot.com/>.
107  Como  as  atualizações  anunciadas  pelos  posts <http://youtube-global.blogspot.com/009/04/release-notes 

-43009.html>  de  2009,  <http://youtube-global.blogspot.com/2008/04/beta-launch-for-youtube-feature-
updates .html#uds-search-results> de 2008 e <http://youtube-global.blogspot.com/2007/06/site-update.html> 
de 2007. Acessado em: 10 jan. 2010.

108  Disponível em: <http://www.google.com.br/intl/en/ads/>.

http://youtube-global.blogspot.com/2008/04/beta-launch-for-youtube-feature-updates
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ganham  popularidade  em  alta  velocidade  em  decorrência  do  poder  de  difusão  da  rede. 

Também é notável não apenas a variedade de funcionalidades, mas, também, de novos usos e 

possibilidades que a ferramenta busca oferecer aos usuários e, assim, conquistar cada vez 

maior espaço nos negócios da web social.

5.2  YOUTUBE E A SUA RELAÇÃO COM OCOMMONS DIGITAL

Nesse estudo, foca-se em ambientes digitais de comunicação e informação da web, 

a  Web  2.0,  que  vem  se  destacando  frente  aos  demais  fenômenos  da  cibercultura, 

principalmente, por contar com a participação atuante de seus usuários. Dessa participação, 

pode-se  detectar  uma produção  cultural  e  científica,  que  pode ser  aproximada  do que  se 

entende por commons digitais, que sugere a presença de bens imateriais disponibilizados para 

o consumo generalizado e sustentável no ciberespaço.

Para  tal  estudo,  sugerem-se  categorias  de  análise  que  foram  levantadas 

considerando-se  as  funções  pós-massivas  das  mídias  digitais  (LEMOS, 2005)  de modo a 

fomentar, através de possibilidades da comunicação mediada por computador, a efetivação da 

liberação do polo emissor, do fluxo de trocas de informações multidirecional e por nicho. 

Considerando estas funções pós-massivas como típicas das aplicações Web 2.0 e condizentes 

com os  princípios  desse  paradigma  tecnológico,  social  e  comercial,  tenta-se  mostrar  sua 

estreita ligação com a produção coletiva e a geração de um commons digital.

Com a utilização e observação de diversas aplicações web, como mídias sociais, a 

exemplo  do YouTube,  Orkut,  Flickr,  LastFM e  Twitter,  que  tanto  têm sido  o  centro  das 

atenções  de  muitos  pesquisadores  de  variadas  áreas  do  conhecimento,  bem  como  da 

comunicação109, foi feito um levantamento de funções que posteriormente viraram categorias 

de análise  do objeto  dessa pesquisa.  A utilização prática,  bem como as  referências  sobre 

mídias digitais  e Web 2.0 levaram a considerar que é do senso comum se esperar desses 

ambientes de sociabilidade e comunicação baseados em produção colaborativa as seguintes 

funções: 

 interface, navegabilidade e customização;

109  Veja blog dos pesquisadores:  Alex Primo <http://www.interney.net/blogs/alexprimo/>, e Raquel Recuero 
<http://pontomidia.com.br/raquel/>.
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 interatividade e organização social em rede;

 geração e compartilhamento de conteúdo;

 classificação, folksonomia ou tagging;

 notificações e estatísticas;

 mobilidade e integração com outras mídias.

Pode-se notar, com as seções a seguir, uma forte ligação dessas categorias com os 

sete  princípios  da  Web 2.0:  (1)  utilização  da  web como plataforma;  (2)  possibilidade  de 

gerenciamento de banco de dados; (3) assunção do final de ciclo de lançamentos de software; 

(4)  adoção  de  modelos  ágeis  de  modelagem,  programação  e  interface;  (5)  promoção  de 

experiências enriquecedoras para o usuário; (6) aproveitamento da inteligência coletiva; e (7) 

produção de  software para mais que um único dispositivo. Portanto, como já demonstrado, 

pode-se  também  relacionar  essas  categorias  com  os  princípios  de  reconfiguração, 

multiplicação dos emissores e conectividade da cibercultura. 

Estas categorias são sugeridas como base de análise para quaisquer outras mídias 

sociais ambientadas no atual surgimento de aplicativos Web 2.0, principalmente os que podem 

ser interpretados como geradores de commons digitais110. Por hora, as categorias apresentadas 

são utilizadas nesse estudo de caso para analisar o objeto em questão, o YouTube.

5.2.1 Interface, navegabilidade e customização

Partindo da prerrogativa de que as aplicações Web 2.0 devem atrair um público que, 

em grande parte, deve ser formado por usuários participantes, como se convencionou chamar 

nessa dissertação, estas aplicações devem priorizar a fácil navegação entre as suas páginas e 

funcionalidades. Por isso, a interface torna-se uma preocupação constante111.  Dessa forma, 

constantes são as mudanças encontradas na página inicial do YouTube, como se pode ver com 

a Figura 04,  que ilustra  a primeira tela em setembro de 2009, e a  Figura 05,  que é uma 

110  Contudo, faz-se uma ressalva, pois talvez tais categorias podem não contemplar todas as funcionalidades 
presentes em mídias sociais e mesmo do YouTube decorrente do dinamismo da criação de novas formas de  
troca e comunicação, porém espera-se que possam ser adaptadas para englobar novas manifestações em 
ambientes digitais.

111  Não é do interesse desse estudo fazer uma análise minuciosa da interface do YouTube, visto que não seria  
relevante para o estudo e por se tratar esta de uma função associada a área de Sistemas da Informação, bem 
como também não é objetivo analisar tecnicamente o YouTube, sua estrutura, padrões e formatos utilizados,  
que seria da competência da Ciência da Computação e afins. Todos esses aspectos foram abstraídos, focando-
se apenas em aspectos ligados à comunicação e com os temas tratados nessa discussão.
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amostra recente, de fevereiro de 2010, dessa tela inicial. Percebem-se mudanças de disposição 

do  conteúdo,  apesar  deste  se  manter  praticamente  o  mesmo;  apresentação  mais  limpa  e 

resumida em relação aos links para melhor aproveitamento do espaço e visualização.

            FIGURA 04: Tela inicial do YouTube de setembro de 2009.
             Fonte: http://www.ikaro.net/br/2009/09/videos-youtube-ao-blog.html

       

               FIGURA 05: Tela inicial do YouTube de fevereiro de 2010
               Fonte: YouTube, disponível em <http;//youtube.com>

Das figuras anteriores, que apresentam exemplos de diferentes  layouts da página 

inicial do YouTube, também percebe-se, em ambas, um destaque para o que se está sendo 
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visto ou o que é o mais visto no momento, bem como um destaque para as informações de 

popularidade  do  vídeo,  com  o  número  de  visualizações  e  a  recomendação  do  público 

(avaliação expressa através da quantidade de estrelas). Isso demonstra uma cultura do hit que 

provoca uma massificação do consumo, ao passo que também tenta estimular a participação 

por persuasão (coletividade–indivíduo). 

Através  da  página  de  “Termos  de  Uso”,  a  plataforma  prevê  as  possíveis 

modificações em termos de interface, funcionalidades e programas facilitadores de uso (como 

o Uploader), assim como um dos princípios da Web 2.0 prevê o final de ciclo de lançamentos 

de software, com a instituição do “beta perpétuo”:

1. Aceitação 
A. O YouTube pode modificar ou revisar estes Termos de Uso e suas políticas a 
qualquer tempo, e o usuário concorda em cumprir tais modificações ou revisões 
[…]. 
4. Uso Geral do Website – Permissões e Restrições 
G.  Ao utilizar  o  Uploader do YouTube,  o  usuário concorda que este  dispositivo 
poderá baixar e instalar atualizações automáticas do YouTube periodicamente. Essas 
atualizações são projetadas para melhorar, ampliar e atualizar o Uploader e poderá 
fazer parte de correções de bugs, funções melhoradas, módulos de software novos e 
versões  completamente  novas.  Você  se  obriga  a  receber  essas  atualizações  (e 
permitir que o YouTube as entregue para você) como parte de seu uso do Uploader 
[…]. 
J. O  YouTube  se  reserva  o  direito  de  cancelar  qualquer  aspecto  do  website  do 
YouTube a qualquer tempo (YOUTUBE, 2010, online).

Além de se manter de fácil manipulação e com a disposição de seus elementos no 

estilo “tudo à mão”, mantendo-se limpa e não sobrecarregada de informações, a interface 

disponibiliza possibilidades de customização, tanto para criar mais condições de apropriação 

pelo usuário como também para possibilitar a veiculação de marcas e, com isso, de entidades 

diversas e não apenas de indivíduos112. Afinal, a plataforma é baseada na participação e a 

produção deve ser estimulada também através da facilidade de uso e apropriação dos usuários, 

que assim podem colaborar com o que no geral constitui um  commons de vídeos que é o 

YouTube.

As  Figuras  06113 e  07114 demonstram  essa  apropriação  de  um  ambiente  no 

ciberespaço, através da customização, ora para exposição de aspectos de identidade, ora para 

112  Algumas dicas de apresentação de marcas e de tornar o canal mais atrativo são dadas pelo próprio site nas  
páginas de ajuda aos parceiros, como em “Como otimizar o seu Canal com marca. Opções de criação de 
marca”.  Disponível  em:  <http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=br&answer=141802>. 
Acessado em: 17 fev. 2010.

113  Tela coletada dentre os resultados fornecidos para canais de “pessoas e blogs” em 10 de fevereiro de 2010.
114  Tela coletada dentre os resultados de vídeos “assistidos agora” em 10 de fevereiro de 2010.
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a veiculação de marcas de entidades diversas dentro do YouTube.

FIGURA 06: Canal do YouTube classificado como “Pessoas e Blogs” customizado de acordo com 
o seu tema central (maquiagem)
Fonte: YouTube, disponível em: <http://youtube.com>

FIGURA 07: Canal do YouTube de uma empresa de TV por internet
Fonte: YouTube, disponível em: <http://youtube.com>

Apesar da presença de canais, que são individuais, o YouTube pode ser visto como 

um único acervo de vídeos e que as alterações recorrentes da interface buscam por melhor 

disposição dos elementos para beneficiar a navegabilidade e a disposição das funcionalidades 
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da ferramenta. Isto remete aos princípios da Web 2.0, que indicam a utilização da web como 

plataforma e a necessidade do uso de padrões simples de modelagem e de interface para assim 

promover  experiências  enriquecedoras  para  o  usuário  que  navega pelos  vídeos,  seja  para 

consumo ou para, a partir daí, criar ou propagar as informações assistidas nos vídeos. 

Toda  esta  preocupação  com  a  interface  ambiente-usuário,  navegabilidade  e 

customização facilita a produção, difusão e discussão ao redor dos vídeos que constituem esta 

ferramenta, gerados a partir da participação de seus usuários, que juntos colaboram formando 

o que se tem chamado aqui de commons digital. 

5.2.2 Interatividade e organização social em rede

Uma  das  tendências  das  mídias  sociais  que  vigoram  no  ciberespaço  é  a 

possibilidade  de  estruturação  dos  usuários  e  de  suas  redes  sociais,  que  associada  às 

possibilidades  de interação,  possibilitam maior  comunicação e  propagação da informação. 

Dessa forma, a sociabilidade em ambiente digital é fomentada para impulsionar as trocas e 

produções  sociais,  essenciais  às  aplicações  web  de  segunda  geração  (Web  2.0)  e, 

consequentemente,  reflete na produção social  dos recursos disponibilizados nessas mídias, 

como o que se vê no YouTube.

No âmbito do YouTube, a possibilidade de criação de perfil (canais, no caso, como 

são chamados nesse ambiente), vista anteriormente, é comumente aliada à estrutura de redes, 

com as quais  as pessoas conhecidas do “mundo real”  (relações presenciais)  ou as que se 

conhecerem no próprio  ciberespaço  pelo  compartilhar  de  experiências,  podem criar  laços 

(fortes e fracos)115, estipulando seu núcleo social e adjacências, de modo que espera-se que 

isto também ajude na manutenção do uso da plataforma. O usuário tem a possibilidade de 

representar  a  sua  rede  social  ao  se  utilizar  da  funcionalidade  de  adicionar  amigos  da 

plataforma e ao manter trocas sociais via mecanismos de interatividade. 

Com o YouTube, as possibilidades de interatividade são possíveis de várias formas 

e se transformaram ao longo do tempo de prestação de serviços do site, o que também reflete 

nas mudanças na sua interface, discutidas anteriormente. Para esta interação se podem citar 

115  Segundo Granovetter (1983), laços fortes são gerados entre pessoas ou atores que possuem um vínculo mais 
consolidado,  vinculo  este  resultante  de  suas  relações,  que  por  sua  vez  são  mantidas  como o  custo  das 
interações (mútuas ou reativas) entre as pessoas envolvidas. Estes laços fortes podem ser verificados dentro 
de grupos sociais (clusters), nos quais os atores compartilham interesses e atividades. Já os laços fracos são 
aqueles menos intensos e que podem ser vistos entre pessoas de grupos diferentes e distantes.
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funcionalidades  como:  comentários,  votações,  vídeos  respostas,  vídeos  relacionados, 

favoritos, anotações em vídeo, mensagens, assinatura e adição a redes de amigos, dentre os 

meios mais evidentes e praticados pelos usuários no site. Segundo o manual do YouTube, a 

comunicação entre usuários via o próprio site se dá das seguintes formas: comentários do 

canal, comentários sobre o vídeo, respostas ao vídeo, mensagens privadas, boletins – para 

envio de mensagens para todos os contatos do usuário, compartilhamento de vídeos (via email 

ou redes sociais), canais de bate-papo (ainda em teste) e postagem nos grupos.

Ainda sobre interação, pode-se citar a pesquisa de Burgess e Green (2009), que 

realizaram uma analise de 4.320 vídeos116 e seu conteúdo, bem como relacionando os usuários 

com o tipo de popularidade dos vídeos e sua origem. Os autores apontaram, de acordo com os 

dados (Figura 08), a origem dos uploaders (9% indeterminado – vídeos removidos e outros 

que  causaram  dúvidas  nos  analisadores;  8%  tradicional  –  grande  mídia;  20%  mídia 

independente;  2% organização e 61% usuário) e o tipo do conteúdo (tradicional – 1.812; 

conteúdo criado por usuário – 2.177; e 331 – indeterminado) dos vídeos da amostra.

    FIGURA 08: Tipo de uploaders e de conteúdo do Youtube
  Fonte: Burgess e Green (2009)

Burgess e Green (2009) comparando a origem dos vídeos com a sua popularidade, 

chegaram  à  interessante  conclusão  que  dentre  os  “Mais  Comentados”  e  os  “Mais 

Respondidos”117,  estão  os  vídeos  cuja  origem é  dada  pelos  usuários,  constituindo-se,  em 

grande  parte,  de  vlogs.  Para  estes  autores,  o  vlog “[...]  nos  faz  lembrar  da  característica 

residual da comunicação cara a cara e fornece um importante ponto de diferenciação entre o 

116  A referida pesquisa coletou os seus dados em entre agosto e novembro de 2007.
117  Comentários são feitos em texto e respostas em vídeo.
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vídeo on-line  e  a  televisão”  e  estimula  a  interação,  pois,  com os  resultados  encontrados, 

consideram que os vlogs são compostos de um tipo de conteúdo que convida à discussão mais 

do que os originados na mídia de massa, que não o faz de forma tão explícita quanto nos 

vídeos pessoais. 

A distribuição  dos  vídeos  dentre  as  categorias  de  popularidade  e  de  tipo  de 

conteúdo é apresentada na Tabela 04.

TABELA 04: Tipos de conteúdo por categoria de popularidade

Popularidade Mais Vistos Mais Adicionados 
aos Favoritos

Mais Respondidos Mais Comentados

Indeterminado 66 103 89 51

Tradicional 717 511 308 276

Criado pelo usuário 277 466 683 751

Fonte: Burgess; Green, 2009

Seguindo o indicativo que este estudo traz em relação aos vídeos que mais atraem a 

participação dos usuários, foi pesquisado dentre os dez primeiros vídeos “Mais Respondidos” 

no período de “Hoje”118,  e  também dentre  os dez primeiros “Mais Vistos”,  a presença de 

criação  de  redes  sociais  via  mecanismos  disponibilizados  pelo  próprio  YouTube.  Como 

esperado, os vídeos mais respondidos pertenciam a canais que apresentaram, em sua maioria: 

(a) conteúdo próprio do usuário que os caracterizaram como vlogs119; (b) “amigos” vinculados 

ao usuário; e (c) comentários no canal. Ao contrário do que ocorreu com os canais aos quais 

pertenciam  os  vídeos  mais  vistos,  que,  em  suma,  apresentaram:  (a)  conteúdo  da  mídia 

massiva;  (b)  inexistência  de  “amigos”;  e  (c)  poucos  comentários  no  canal,  apesar  de 

apresentarem maiores índices de inscritos. Os dados são apresentados na Tabela 05.

TABELA 05: Comparação entre os vídeos Mais Respondidos e os Mais Vistos em relação à formação de redes 
sociais

Mais Respondidos Mais Vistos

Título: Rebolation - Palhaço Chimbica Tou Enterrano 
Só Alégria 2010 
Respostas aos vídeos: 314 
Canal de: PalhacoChimbica 
Participante desde: 27 de junho de 2009

Título: Um crime! 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: bolanascostas 
Participante desde: 04 de junho de 2007 
Categoria: Esportes 

118  Dados coletados em 25 de fevereiro de 2010, às 20h.
119  Apesar de a maioria dos vídeos não estarem cadastrados como “Pessoas e Blogs”, a análise dos demais 

vídeos do canal demonstrava a predominância de vídeos de produção própria. Já dentre os mais vistos, os 
vídeos possuíam, em maioria, conteúdo da mídia massiva.
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Categoria: Música 
Amigos: 31 
Inscritos: 61
Comentários do canal: 04
Canal de conteúdo misto

Amigos: 0
Inscritos: 1311
Comentários do canal: 0

Título: Transient
Respostas aos vídeos: 77 (outros dois vídeos, com 
desse canal foram retirados dessa listagem)
Canal de: MysteryGuitarMan
Participante desde: 16 de junho de 2006 
Categoria: Filmes e desenhos 
Amigos: 13
Inscritos: 427.206 
Comentários do canal: 6801
Canal de vlog

Título: O encontro - Teaser 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: ReceitasQualy 
Participante desde: 1 de setembro de 2009 
Categoria: Entretenimento 
Amigos: 0
Inscritos: 34
Comentários do canal: 04 

Título: DEPOIS DO PRAZER POR ARTHUR 
MOREIRA
Respostas aos vídeos: 16
Canal de: fredymackarthur 
Participante desde: 13 de julho de 2007 
Categoria: Música
Amigos: 169 
Inscritos: 47 
Comentários do canal: 35
Canal de vlog

Título: VINCE CARTER 86-FOOT SHOT WHILE 
SITTING 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: DotAChannel 
Participante desde: 16 de fevereiro de 2009 
Categoria: Esportes 
Amigos: 13
Inscritos: 48
Comentários do canal: 01

Título: Momento iNsanO 3 HD
Respostas aos vídeos: 13
Canal de: EdumaxTV 
Participante desde: 29 de maio de 2009 
Categoria: Humor
Amigos: 169 
Inscritos: 201
Comentários do canal: 198
Canal de conteúdo misto 

Título: BBB 10 : A eliminacao de Angelica Morango 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: diariobbb 
Participante desde: 06 de fevereiro de 2009 
Categoria: Entretenimento 
Amigos: 334
Inscritos: 1132
Comentários do canal: 388

Título: Criança Guns N´Roses 
Respostas aos vídeos: 11
Canal de: jhonydepyy 
Participante desde: 22 de fevereiro de 2008 
Categoria: Pessoas e blogs
Amigos: 0
Inscritos: 13 
Comentários do canal: 08
Canal de vlog

Título: Revolta dos bigodudos.avi 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: MadMrMad 
Participante desde: 20 de janeiro de 2010 
Categoria: Pessoas e blogs 
Inscritos: 03 
Amigos: 03 
Comentários do canal: 02

Título: Primicias - Acampamento 2010 
Respostas aos vídeos: 09
Canal de: henriquearaujoth 
Participante desde: 1º de março de 2007 
Categoria: Viagens e eventos 
Amigos: 01
Inscritos: 04 
Comentários do canal: 0
Canal de vlog

Título: Loco Abreu no Xópin do Bola? 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: bolanascostas 
Participante desde: 04 de junho de 2007 
Categoria: Esportes 
Amigos: 0
Inscritos: 1.315 
Comentários do canal: zero

Título: QST?QUAL É O SEU TALENTO 24/02/10 
PALHAÇO AMENDOIM.

Título: Anahi EL ME MINTIO Festival de Viña del 
Mar 2010anahirockspr 
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Respostas aos vídeos: 07
Canal de: videolim2 
Categoria: Guias e Estilo 
Participante desde: 22 de março de 2009 
Inscritos: 1.155
Amigos: 6.047
Comentários do canal: 0
Canal de conteúdo de mídia de massa

Respostas aos vídeos: 0
Canal de: anahirockspr 
Participante desde: 02 de novembro de 2009 
Categoria: Música 
Amigos: 74 
Inscritos: 190 
Comentários do canal: 09

Título: PrAiA Da cOsTa 24_JaN_10 vIlA VeLhA, Es 
Respostas aos vídeos: 06
Canal de: asics2000inove
Participante desde: 20 de julho de 2009 
Categoria: Viagens e eventos
Inscrições: 24
Amigos: 07 
Comentários do canal: 0
Canal de conteúdo misto

Título: Como arrepender-se de entrar num carro em 
minutos 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: oneberto 
Participante desde: 04 de novembro de 2005 
Categoria: Entretenimento 
Amigos: 14 
Inscritos: 170 
Comentários do canal: 16 

Título: Concurso Baile de Máscaras_Andreza Pierre 
Pardon 
Respostas aos vídeos (57) 
Canal de: AndrezaGoulart 
Categoria: Pessoas e blogs 
Participante desde: 04 de setembro de 2008 
Inscritos: 7.829 
Amigos: 3.434
Comentários do canal: 2.494 
Canal de vlog

Título: Malhação ID 23/02/10 Capitulo 80 Parte 1 
Respostas aos vídeos: 0
Canal de: bombomcado 
Participante desde: 23 de dezembro de 2007 
Categoria: Entretenimento 
Amigos: 314 
Inscritos: 285 
Comentários do canal: 122

Título: Concurso de Maquiagem - Premios NYX, 
L'Oreal, Maybelline e mais 
Respostas aos vídeos: 08 
Canal de: Cattizinha 
Categoria: Pessoas e blogs 
Participante desde: 14 de dezembro de 2009 
Inscritos: 319 
Amigos: 56 
Comentários do canal: 79
Canal de vlog

Título: Raptors Mascot Fail 
Canal de: failblog 
Respostas aos vídeos: 0
Participante desde: 17 de junho de 2008 
Categoria: Humor
Amigos: 26 
Inscritos: 663.950 
Comentários do canal: 0

Fonte: pesquisa de campo no Youtube, disponivel em <http://youtube.com>

Com base nesses dados, se evidencia que o caráter pessoal e original dos vídeos 

também é fator que estimula a interação e formação de redes sociais a partir dos debates e 

demais atividades realizadas via mecanismos fornecidos pela plataforma. Dessa forma, pode-

se basear,  nessas interações,  a ação dos usuários do YouTube de publicar e interagir  com 

demais canais com o que se busca aproximar aqui: uma produção colaborativa intensificada 

com a formação de redes.

Outro estudo realizado com o conteúdo do YouTube também aborda o aspecto de 

interligação dos  usuários  na formação de redes.  Nesta  pesquisa Cheg,  Dale  e  Liu (2007) 

afirmam, logo de imediato,  que o diferencial  do YouTube é,  como defendido até  aqui,  a 
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possibilidade de criação de rede social:

O YouTube é um proeminente aplicativo de mídia social: existem comunidades e 
grupos no YouTube, existem estatísticas e prêmios para vídeos e canais pessoais. Os 
vídeos  não  são  independentes  entre  si,  e  nem  o  são  os  usuários.  Por  isso,  é 
importante  compreender  as  características  da  rede  social  do  YouTube.  Estamos 
próximos de analisar a rede social entre os usuários e vídeos do YouTube, que é um 
aspecto muito original  e  interessante deste tipo de sites  de compartilhamento de 
vídeo, em comparação com os serviços tradicionais de mídia (CHENG; DALE; LIU, 
2007, p.06)120.

Posteriormente,  Cheg,  Dale  e  Liu  (2007)  ainda  citam como  importante  para  a 

performance dessa mídia: a unificação dos formatos de vídeos postados; a etiquetação com 

palavras-chaves  (tags); o  fácil  compartilhamento  via  links e  elementos  embeds; a 

possibilidade de “rankiar” os vídeos e a possibilidade de comentar os vídeos, o que fortalece 

ainda mais a popularidade destes. 

O  trabalho  desses  autores  foi  constituído  por  um  rastreamento  de  vídeos  do 

YouTube levando-se em conta os seus vídeos relacionados e várias outras informações sobre 

estes e os seus usuários. Em comparação com outras mídias de serviços, constatou-se que o 

YouTube se destaca por ter características de rede, visto que vídeos e usuários estão inter-

ligados. Mas achou-se, também, que 58% dos usuários não têm amigos e atribuiu-se isso ao 

fato do YouTube ainda ser novo (no momento da pesquisa), e que essas conexões poderiam 

ser realizadas com o tempo. Com uma amostra de vídeos rotulados como “mais populares”, 

foi construído um grafo, do qual foram excluídos os que não tinham  links de entrada e de 

saída. Para efeito de comparação, fizeram-se grafos randômicos com o mesmo número de nós 

e média de grau dos nós (ligações). Constatou-se assim que a rede de vídeos mais populares 

do  YouTube  apresentam  características  de  Small-Worlds (mundos  pequenos)121.  O 

rastreamento também apontou que os mais antigos foram maioria dentro da amostra e isso 

pode ser devido ao fato deles serem mais relacionados a outros vídeos ao longo do tempo. 

120  Original: “YouTube is a prominent social media application: there are communities and groups in YouTube,  
there are statistics and awards for videos and personal channels. Videos are no longer independent from  
each  other,  and  neither  are  the  users.  It  is  therefore  important  to  understand  the  social  network  
characteristics of YouTube. We next examine the social network among YouTube users and videos, which is a  
very unique and interesting aspect  of this kind of  video sharing sites,  as compared to traditional media  
services”.

121  Princípio  que  diz  que  redes  obedecem  à  regra  do  máximo  de  sexto  grau  entre  dois  nós  dessa  rede 
(MILGRAM, 1967). De modo geral, é importante para o entendimento da topologia de redes, visto que se 
provou que redes sociais tendem a apresentar núcleos de grande densidade de ligações (clusters) relativos a 
grupos sociais que se interligam através de laços fracos que são importantes para diminuir a distância entre  
grupos,  formando assim os mundos pequenos (GRANOVETTE, 1983; BUCHANAN, 2003; MILGRAM, 
1967; WATTS, 1999). 
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Apesar disso, notou-se a existência de um pequeno período de vida ativa dos vídeos e que, 

fora desse período, os vídeos são pouco assistidos. 

Os resultados demonstram como os fatores de rede social e interconexão dos vídeos 

atuam na  formação colaborativa  de  um dos  acervos  de  vídeos  online, o  YouTube,  e  sua 

similaridades com as demais redes sociais presentes na internet, assim como a própria web, 

sites de relacionamento, etc.

Também é importante notar que, apesar da presença de estruturação dos usuários 

em rede social,  uma grande importância é dada aos vídeos e à concentração neles. Nesse 

sentido,  ao  mesmo passo que se estimula o social,  talvez  esta  particularidade  promova o 

diferencial do site. Para Burgess e Green (2009, p.86), ao contrário do que ocorre em outros 

ambientes em que se pode representar laços de “amizade”, no YouTube “é o próprio conteúdo 

dos vídeos o maior veículo de comunicação e o principal indicador de agrupamentos sociais”, 

pois, ao comentar, construir conteúdos, citar referências, criticar, ao colaborar uns com os 

outros, estão criando o “núcleo social do YouTube”.  Haveria ainda outro fatores, segundo 

estes autores, que indicam a criação de redes sociais dentro das práticas do YouTube: criação 

de  plugins122 que integrem o site com outros em prol  de maior  conversação;  presença de 

vídeos de meta-YouTube, nos quais os usuários criticam e debatem sobre a ferramenta e seu 

sistema de valor; compartilhamento de expressões, técnicas e práticas de uso de ampliação de 

popularidade e interatividade entre os usuários.

Pode-se entender, contudo, que se de um lado a sociabilidade atrai o acesso e a 

participação, de outro,  o caráter de abertura,  mesmo para quem não é cadastrado no site, 

também  atrai  um  maior  contingente  de  usuários  interessados  no  conteúdo.  Assim  como 

indicado  pelos  componentes  da  Web 2.0,  o  bom desempenho de  uma aplicação  depende 

diretamente  dessa  quantidade  de  usuários  e  da  colaboração  desses  (conteúdo,  criação  de 

mashups, documentação, etc.), pois o aumento da rede do YouTube e do conteúdo circulado e 

criado  colaborativamente  com a  junção de  publicações  individuais  e  interações  mediadas 

pelos mecanismos virtuais do site remetem a um caráter de ambiente propício ao commons no 

ciberespaço.

122  Programa de computador que funciona em adição a um outro programa mais complexo, fornecendo alguma 
funcionalidade a este último. 
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5.2.3 Geração e compartilhamento de conteúdo

Utilizando-se de um dos princípios básicos da Web 2.0, o do aproveitamento da 

inteligência coletiva, que por sua vez se aproxima diretamente de uma das leis da cibercultura, 

a da liberação do polo emissor, o YouTube se destaca entre as mídias sociais que se utiliza de 

conteúdo gerado pelo usuário123, também conhecido como produção de conteúdo por pares124. 

É considerado um ambiente para a participação ativa do público e uma mídia alternativa de 

comunicação por nicho, apresentando-se como um meio efetivo e de grande potencial social e 

comercial.  O  YouTube,  com a  união  de  seus  diversos  canais  criados  de  acordo  com os 

interesses do público, se torna uma mídia multi-nicho e capta dessa forma variados públicos e 

proporciona diferentes formas de usabilidade e empregabilidade desse material que forma um 

rossio digital de recursos que abordam diferentes campos de interesse.

Sugere-se  pensar  o  YouTube como um arcabouço  para  bens  imateriais  (vídeos, 

ideias, debates, etc.) com os quais retroalimenta o seu acervo de vídeos e demais informações, 

diante de uma produção socialmente desenvolvida via atos que se aproximam da colaboração. 

Dessa forma, o conteúdo dos canais dessa ferramenta pode ser analisado mediante algumas 

abordagens que podem estar ligadas a desdobramentos da cultura e da política, de uma forma 

geral, apresentando-se como: (1) notícias de interesses públicos; (2) músicas; (3) spoofs125; e 

(4) publicidade e marketing viral, dentre outros tipos de conteúdo. Além de por em discussão 

problemáticas enfrentadas por ambientes de compartilhamento como: (5) direitos autorais; e 

(6) restrições de uso. 

Por ser um site que comporta uma pluralidade de interesses e que media um grande 

material  simbólico de origem na vida cotidiana de cidadãos comuns,  ou por ser avaliado, 

discutido e customizado por eles, o YouTube pode representar um site de cidadania e cultura 

cosmopolita,  ou  seja,  abriga  diferentes  culturas  em  um  mesmo  ambiente.  Com  esses 

argumentos, Burgess e Green (2009) colocam o YouTube dentro de uma perspectiva de esfera 

e políticas culturais públicas. Nesse contexto, se destacam os vídeos que reportam a notícias 

de interesses público. 

Esta visão do YouTube enquanto commons de ideias e recursos audiovisuais para os 

debates de uma esfera pública global ou localizada, pode ser verificada com a similaridade de 

123  Do inglês “user-generated content”.
124  Do inglês “peer-content”, termo cunhado por Chris Anderson.
125  Em português, significa “paródia”.
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temas  abordados  por  grandes  jornais  e  os  resultados  dos  vídeos  mais  assistidos  nesta 

plataforma  de  compartilhamento  de  vídeos.  Por  exemplo,  foram  analisados  24  vídeos, 

referentes  aos  apresentados  na  primeira  tela  de  vídeos  retornados  dentro  da  categoria 

“Notícias e política”, restringindo-se a pesquisa dentre os vídeos da seção “Mais comentados” 

do YouTube126.  Os temas abordados nesses vídeos foram pesquisados na página inicial do 

jornal online “O Estadão”127. Quatro vídeos foram encontrados com assuntos relacionados às 

manchetes do jornal (Tabela 06) dos quais se pode destacar que têm: a) origem da mídia 

tradicional televisiva; b) publicação recente; c) muitas visualizações; e d) muitos comentários.

TABELA 06: Relação de uma amostra de vídeos do YouTube com notícias do Estadão (14/02/2010)

YouTube Dados no YouTube O Estadão Dados no Estadão

Título: Helicóptero da record 
cai (Oficial) Jornal Nacional 
acidente. aguia dourada

Publicação: 10 de fevereiro de 
2010
Exibições: 13654 
Comentários: 31 
Favoritos: 11 
Avaliações: 16 Classificação 
média: 4,25

Título: Estado de 
saúde de cinegrafista 
da Record ainda é 
grave

sexta-feira, 12 de 
fevereiro de 2010, 
17:04 | Online

Título:  IMPRESSIONANTE! 
- Atleta morre quando treinava 
- Vancouver - CANADÁ 12-
02-10

Publicação: 12 de fevereiro de 
2010
Exibições: 305 
Comentários: 13 
Avaliações: 07
5º - Mais comentados (Hoje) - 
Notícias e política 
2º - Mais adotados como 
favoritos (Hoje) - Notícias e 
política 

Título: Atleta 
georgiano morre após 
acidente em treino de 
luge

sexta-feira, 12 de 
fevereiro de 2010, 
18:56 | Online

Título: Plantão da Globo - STJ 
determina a prisão do 
governador do DF 
(11/02/72010)

Publicação: 11 de fevereiro de 
2010
Exibições: 309
Comentários: 06 
Favoritos: 0 
Avaliações: 02 
Classificação média: 5,00
6º - Mais comentados (Hoje) - 
Notícias e política 
40º - Mais vistos (Hoje) - 
Notícias e política 
17º - Melhor avaliados (Hoje) 
- Notícias e política 

Título: Arruda é preso 
por ordem do STJ e 
procurador pede 
intervenção no DF

sexta-Feira, 12 de 
Fevereiro de 2010 |
Versão Impressa

Título: Arruda passará 
o carnaval na prisão, 
confirma advogado

sexta-feira, 12 de 
fevereiro de 2010, 
18:14 | Online

Título: Beija-Flor 
mostrará Brasília sem 
corrupção (Escola de 
samba do Rio recebeu 
R$ 3 milhões do 
governo do DF para 
fazer desfile sobre 50 

sexta-feira, 12 de 
fevereiro de 2010, 
15:21 | Online

126  Dados coletados em 13 de fevereiro de 2010, à 01:50.
127  Dados coletados em 13 de fevereiro de 2010, de 01:50 às 02:03. Disponível em: <http://www.estadao.com 

.br/>.
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anos de Brasília)

Título: Haiti - Deus não 
esqueceu!

Exibições: Publicação: 12 de 
fevereiro de 2010
68 exibições 
Avaliações: 04
Comentários: 05
7º - Mais comentados (Hoje) - 
Notícias e política 
24º - Melhor avaliados (Hoje) 
- Notícias e política 

Título: Milhares 
lembram um mês do 
terremoto em missa 
ecumênica no Haiti

sexta-feira, 12 de 
fevereiro de 2010, 
15:21 | Online

Fonte: Pesquisa de campo no YouTube, disponível em <http://youtube.com>, e no Esradão Online, disponível 
em <http://www.estadao.com .br/>

Os dados parecem indicar que as pautas circuladas no site de compartilhamento 

tratam de assuntos atualmente em pauta no debate público. 

Apesar de muitos vídeos serem retransmissão de notícias veiculadas em canais da 

TV, tanto as abertas quanto as por assinatura, o contrário também ocorre, pois muitos vídeos 

oriundos dos canais de produtores do YouTube, são utilizados por outras mídias, inclusive as 

massivas, tanto em termos de entretenimento quanto de coberturas de eventos diversos por 

cidadãos comuns128. Com isso se pode perceber que o YouTube tanto pode ser mais um meio 

para se debater os acontecimentos de interesse público, quanto pode ser a fonte original de 

tais  notícias,  e,  dessa  forma,  pode  ser  interpretado,  como  tratado  até  então,  como  um 

commons que alimenta debates públicos.

Contudo, ainda dentro do campo do jornalismo,  devido a este  crescente uso do 

conteúdo publicado em redes sociais, assim como os  blogs, os canais do YouTube também 

têm questionada a credibilidade das suas notícias disponibilizadas pelo “cidadão-jornalista” 

ou “jornalistas de circunstâncias” na execução do “jornalismo de base”, como coloca Gillmor 

(2005  apud RODRIGUES,  2007)  em  contraposição  ao  dos  jornalistas  de  formação.  Já 

Rodrigues (2007) reconhece a importância dos cidadãos, principalmente para a produção de 

conteúdo alternativo ao mainstream, em específico com a chamada comunicação de nichos de 

mercado, mas também defende que os jornalistas são importantes para a mídia convencional e 

mediação do que é produzido para esta mídia pela população.

O YouTube também vem ganhando destaque como site de compartilhamento de 

músicas, além de estar no centro de vários processos judiciais sob a acusação de violação de 

direitos autorais de obras de artistas do ramo. Este destaque não é apenas decorrente de fãs 

128  É possível encontrar programas que utilizam em quadros de curiosidades, vídeos que se destacam entre os  
mais populares do YouTube. Por exemplo, pode-se citar o programa Domingo Legal,  do SBT; a TVBus 
transmitidas em alguns ônibus de Salvador e no Programa Fantástico, da TV Globo, dentre outros.
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publicarem  conteúdo  sobre  seus  ídolos  da  música,  mas  inclusive  por  ser  um  meio  de 

divulgação independente utilizado por bandas e artistas. 

Embora não seja o seu foco, o YouTube acabou ultrapassando o MySpace, um dos 

principais espaços de divulgação do cenário musical, pois alcançou altos níveis no tráfico de 

material desse gênero. Foi o que mostrou uma pesquisa do Hitwise129, que monitorou o site de 

1.300 bandas e artistas da música,  encontrando que o tráfico era originado da Wikipedia, 

YouTube e MySpace, nessa ordem. Dessa forma, se verificou que o YouTube ultrapassou o 

concorrente mais especializado na área, como mostrado na Figura 09.

FIGURA 09: Tráfico de conteúdos relacionados a música originado a partir da Wikipedia,  
YouTube e MySpace 
Fonte: Hitwise <http://hitwise.com>

Diante desse crescente uso do YouTube e de outras mídias como o MySpace e o 

Soulseek,  Rodrigues  (2009)  sentiu-se  motivado a  analisar  quais  os  novos  contatos  que  a 

música nesses ambientes desencadeiam no desejo das pessoas:

129  Pesquisa  da  empresa  Hitwise,  especializada  em  ferramentas  de  análise  de  mercado  na  internet, 
disponibilizada no site: <http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2009/01/youtube_surpasses_myspace 
_as_m_1.html>. Acessado em: 02 fev. 2010.
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As  potencialidades  de  sítios  que  propiciam  os  hábitos  de  escuta  on  line, 
multiplicando modos diferentes de conexões do desejo com a música, propulsionam 
possibilidades de podermos ser arrancados, nem que seja por um lapso de tempo, de 
nossos territórios desejantes já conhecidos ou já esperados. Abrem-se, deste modo, 
algumas brechas de indecidibilidade ou de hesitação, indefinindo, por desarmes de 
expectativas condicionadas da escuta, o destino de desejos pré-orientados. Supondo 
que  a  experiência  musical  advenha  de  sínteses  de  múltiplas  forças  –  memória, 
linguagem,  sensação,  técnica  etc.  –,  creditamos  que  modalidades  criativas  de 
aproximação  da  música,  precipitadas  pelos  sítios  de  redes  sociais  podem 
impulsionar práticas criativas de socialização da experiência da escuta musical. Esta 
seria  investida  de  uma  micro-política,  de  musicar  o  querer,  como  um  modo 
paradigmático  de  resistência  à  orquestração  do  desejo  pela  cultura  midiática 
(RODRIGUES, 2009, p.08).

Além de se destacar entre os sites de compartilhamento de material audiovisual e de 

motivar estudos na área de estética da comunicação, pode-se encontrar dentre os vídeos desse 

gênero clips, shows, apresentações em TV, etc. Destacam-se ainda os  videoclips produzidos 

pelos fãs e críticos,  que se utilizam de várias técnicas (apresentação de  slides com fotos, 

animações, remixagens) para compor novos vídeos para a apresentação de uma determinada 

obra, aumentado assim o conteúdo a respeito dessa obra, muitas vezes em resposta a outros 

vídeos já publicados.

Baseadas nessa cultura de remixagens, destacam-se também os spoofs ou paródias 

entre as obras derivadas de vídeos publicados no YouTube, que podem ser encontrados como 

“vídeos  relacionados”  e,  principalmente,  como  “vídeos  respostas”  dos  vídeos  que  os 

inspiraram. Geralmente, os vídeos mais populares recebem mais vídeos respostas. A prática 

também serve para colocar um vídeo em evidência, aproveitando-se da popularidade do vídeo 

original. Além disso, é mais uma forma de relação entre os YouTubers130 publicadores de 

ambos os  vídeos  (original  e  derivado)  e  que dessa  maneira  colaboram entre  si,  tanto em 

termos de conteúdo no debate traçado quando na popularização dos vídeos.

Segundo Felinto (2008),  o  spoof possui uma relação ambígua por criticar e  por 

atribuir valor cultural ao vídeo “merecedor” da paródia. Tais vídeos apresentam-se, porém, 

como descartáveis e triviais, além da quantidade de vídeos respostas de um vídeo ser uma 

forma de atestar o seu êxito. O autor, em relação às peças publicitárias, como a do caso de 

LonelyGirl15131,  diz  que  tais  episódios  foram  vídeos  que  obtiveram  grandes  índices  de 

respostas  via  comentários  e  vídeos  respostas.  Baseando-se  nessa  cultura,  declara  que  “o 

linguajar  contemporâneo  da  propaganda  pode  convergir  com algumas  das  mais  abstratas 

130 Termo usualmente atribuído aos usuários do YouTube.
131  O primeiro episódio da série está disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=-goXKtd6cPo&feature 

=fvst> e possui 25 vídeos respostas e 2.439.885 exibições. Dados coletados em 13 de fevereiro de 2010.
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noções das teorias do contemporâneo […] a midiatização do real através de um processo 

endêmico de difusão do 'espaço midiático'” (FELINTO, 2008, p.35). 

Com o decorrer  do uso e experimentação massivos  do YouTube,  surgem várias 

formas de se explorar comercialmente as mídias sociais, em especial neste site baseado em 

compartilhamento  de  vídeo  e  em  participação  social,  como  o  caso  da  publicidade  e  do 

marketing viral. 

O aproveitamento da inteligência coletiva,  previsto como princípio da Web 2.0, 

também é realizado para agir de forma a atrair o público consumidor. Palomo (2009), em 

reflexão sobre estratégias de micro-persuasão na web social,  especificamente no caso dos 

blogs, declara que a Web 2.0 coloca em foco a audiência persuasiva que se utiliza da liberdade 

de expressão, igualdade e debates, mas também coloca em questão o fato de como exercer a 

persuasão diante de um usuário que não se limita mais em ser receptor. Tais questões podem 

também ser aplicadas para o caso YouTube e são respondidas com, além de várias formas de 

veiculação de publicidade, que tem sido usada atualmente no site, mas também com casos que 

visam a explorar as novas possibilidade do meio digital aliado com a capacidade colaborativa 

da rede.

Nesse sentido, Pinheiro (2007) considera que o que ocorre nas mídias sociais do 

ciberespaço  é  uma cultura  da  “produção  do  eu”  e  encontra  uma relação  dessa  produção 

centrada no sujeito com o consumo e a cultura. Desse modo interpreta o usuário dessas mídias 

como um consumidor-produtor que se vale de seu trabalho imaterial e colaborativo, no qual o 

consumo se funde com a produção, ao passo que a publicidade se expande e surgem cada vez 

mais formas de recomendações peer-to-peer, marketing viral e vinculação de marcas através 

de entretenimento e outras atividades. 

Para  exemplificar  essas  novas  abordagens  do  YouTube  e  da  participação  do 

consumidor como produtor de ideias e demais contribuições para uma marca, Pinheiro (2007) 

relata  o  caso  da  Chevrolet132,  que  solicitou  que  os  consumidores  fizessem  vídeos 

promocionais  de  um  novo  modelo  de  carro,  o  Tahoe,  usando  o  slogan An  American 

Revolution133 para  a  posterior  criação  de  um comercial  de  TV.  O autor  também diz  que, 

embora a disputa tenha obtido 30.000 visitas  ao site da Chevrolet,  em quatro semanas,  a 

campanha  também  foi  utilizada  para  a  criação  de  sátiras  que  apontavam  o  carro  como 

132  O autor diz ter tirado este caso de uma reportagem intitulada “Commercial break”, ao descrever matérias que 
chamam atenção da cultura vista na internet que envolvem “produção de si” e consumo.

133  Tradução nossa: “Uma revolução americana”.
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causador  de danos ambientais  devido a  liberação de gases  que aumentam o aquecimento 

global.  Apesar  da  campanha  ter  atraído  publicidade  negativa,  todos  os  vídeos  foram 

disponibilizados, independente de possuírem caráter sátiro ou não:

A página criada pela Chevrolet, onde os vídeos foram exibidos (o Tahoe pôde ser 
aclamado  pelas  suas  qualidades  ou  acusado  de  tudo),  obteve  uma  audiência 
espetacular.  Todos  os  vídeos  foram  disponibilizados.  Não  havia  saída:  eles  já 
circulavam em outros. A estratégia revelou o potencial viral deste consumidor que 
produz  anúncios.  Pessoas  postam  fotos  e  vídeos  promovendo  o  novo  veículo, 
falando bem ou mal, tanto no site da Chevrolet como no Youtube. O que a Chevrolet 
pôde  constatar  é  que  na  “Era  do  Youtube”  é  ilusório  achar  que  pode  controlar 
alguma coisa,  mas que também não pode ficar  fora deste processo, isolada num 
bunker, e que deve tentar participar. Estas experiências permitem concluir que cada 
vez mais os consumidores se apropriam da linguagem e das técnicas publicitárias e 
de marketing, e fazem o seu próprio material de modo tão sofisticado que concorrem 
com a propaganda das  empresas e das agências especializadas.  E as marcas  que 
antes  se  dirigiam  aos  consumidores,  agora  pedem  a  ajuda  deles  para  defini-la 
(PINHEIRO, 2007, p.05-06).

Este caso representa não apenas como o princípio da Web 2.0 do aproveitamento da 

inteligência  coletiva  pode  ser  encontrado  dentre  as  manifestações  publicitárias  que  se 

realizaram no YouTube, mas também remete ao componente desse mesmo paradigma, o de se 

entender as mídias sociais como um jogo no qual atuam os usuários e os fomentadores da e/ou 

empresas utilizadoras da plataforma. É, então, necessário estar preparado para a criatividade 

dos que produzem colaborativamente para a aplicação, a favor ou contra as empresas desse 

ramo. 

Outra  preocupação  constante  em relação  ao  conteúdo  gerado  e  publicado  pelo 

YouTube  diz  respeito  à  violação  de  direitos  autorais,  visto  que  muitos  dos  vídeos  são 

procedentes das TVs abertas e por assinatura, das indústrias fonográficas e cinematográficas. 

Talvez como forma de combater o uso indevido à medida que ocorre uma forma de 

adesão e captação de uma nova parcela de público das mídias na web, tem-se o surgimento de 

canais oficiais de empresas dos ramos citados, controle de conteúdo via denuncias, termos de 

uso, dentre outras medidas.

A política do YouTube em relação ao que chama de “material do usuário”, referente 

aos vídeos, comentários, embora se reserve o direito de utilizá-los durante a permanência da 

publicação no ambiente, é de não se responsabilizar pelo conteúdo e atribuir ao usuário a 

responsabilidade pelo que é apresentado. Essa é uma medida comum em mídias de conteúdo 

gerado pelo consumidor. O trecho do Termo de Uso resume esse posicionamento do YouTube:
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6. Material do Usuário e Conduta 
[…]  F.  O  YouTube  não  endossa  qualquer  Material  do  Usuário  ou  opinião, 
recomendação  ou  conselho  ali  expresso,  e  renuncia  expressamente  a  qualquer 
responsabilidade ligada ao Material do Usuário. O YouTube não permite atividades 
que violem os direitos autorais nem os direitos de propriedade intelectual em seu 
Website, e removerá todo o Conteúdo e Material do Usuário quando devidamente 
notificado  de  que  tal  Conteúdo  ou  Material  do  Usuário  infringe  os  direitos  de 
propriedade intelectual de qualquer outra pessoa. O YouTube se reserva o direito de 
remover  o  Conteúdo  ou  o  Material  do  Usuário  sem  prévio  aviso  (YOUTUBE, 
online).

Para  minimizar  os  problemas  de  violação  de  direitos  autorais  no  YouTube,  foi 

estipulada  a  duração  de  10  minutos  para  os  vídeos  postados;  tentou-se  assim  evitar  a 

publicação de obras inteiras do que é transmitido nos canais das TVs abertas e fechadas e no 

cinema. Rodrigues (2007) diz que devido a não existência de mediador no YouTube, este é 

considerado  um meio  atípico  e  reincidente  em questões  e  processos  envolvendo  direitos 

autorais. Por isso, percebe a digitalização como a responsável pela convergência de outros 

meios na internet, bem como a interatividade que esta proporciona. Então, o autor indica as 

consequências para os direitos autorais, que passaram a ter proteção em relação à publicação 

nesse meio, no caso as licenças, além de certa despreocupação dos usuários participantes com 

relação a este tema, segundo constatou no seu estudo:

No caso do questionário realizado no âmbito deste trabalho, a maioria dos inquiridos 
não  se  mostrou  preocupado  com  a  questão  dos  direitos  de  autor.  Entre  outras 
opiniões  foi  referido  que  os  autores  devem  aproveitar  estas  tecnologias  para 
promover e rentabilizar o seu trabalho. Foi também sublinhado que ao fazer uma 
publicação na Internet se corre o risco de a ver multiplicada, muitas vezes sem ser 
feita referência à fonte original. Mas esta não é, de facto, uma prática correcta, que 
pela facilidade e continuidade com que é realizada deva ser aceite naturalmente. A 
responsabilidade de cada autor é fundamental e contribui decididamente para a sua 
credibilidade. Neste domínio, saliente se ainda, a necessidade e importância de uma 
literacia digital. A educação para os media e para a própria utilização da Internet é 
fundamental. Só assim o utilizador poderá perceber a importância da publicação e 
do acto de tornar algo público, conseguindo também distinguir  a credibilidade e 
qualidade de um determinado espaço ou meio que consulta (RODRIGUES, 2007, 
p.09).

O YouTube já fornece meios de gerenciamento de conteúdo de direitos autorais, 

talvez como forma de mostrar que não se encontra alheio às questões de autoria. Com um 

cadastramento especial e indicação do vídeo ou áudio, o detentor pode solicitar à empresa da 

plataforma que algumas medidas sejam tomadas, que podem ser: (1) monetizar – solicitando 

participação do programa de parceria;  (2) rastrear  – para recebimento de estatísticas para 

acompanhamento do vídeo na plataforma; e (3) bloquear o vídeo – solicitando a remoção 
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geral do vídeo. Em sua página referente à verificação de conteúdo, o site explica:

O YouTube tem como compromisso ajudar os proprietários de direitos autorais a 
encontrar conteúdo infrator e removê-lo do nosso site. Com esse objetivo, criamos a 
Ferramenta  de  verificação  de  direitos  autorais,  que  auxilia  os  proprietários  de 
direitos autorais na pesquisa de material supostamente infrator e no fornecimento de 
informações  relevantes  e  suficientes  para  que  o  YouTube  possa  localizar  esse 
material. Esta ferramenta foi criada especialmente para que as empresas detentoras 
de direitos autorais possam emitir solicitações múltiplas de remoção (YOUTUBE, 
2010, online)134.

O  site  tem  investido  muito  em  orientação  aos  usuários  sobre  o  tema  direitos 

autorais.  Afinal  este  é  sempre  um  dos  maiores  problemas  enfrentados  por  sites  que 

possibilitam o compartilhamento de informações, visto que grande parte deste conteúdo não é 

da própria autoria do usuário. Tal investimento em informação como modo de se abster ou se 

prevenir de possíveis ações judiciais pode ser constatado com a quantidade de páginas do site 

que tratam sobre este assunto. A seguir, é apresentada uma listagem dos títulos das páginas 

referentes às questões de autoria:

 Informações sobre direitos autorais135;

 Termos de Uso136;

 Ajuda  do  YouTube137:  (1)  Dúvidas  gerais  sobre  direitos  autorais  – 

Reivindicações  de  direitos  autorais;  Meu  vídeo  foi  removido,  mas  vídeos 

semelhantes  não  foram;  Gravação  de  shows,  eventos  esportivos  etc.;  Falsa 

acusação de violação de direitos autorais; Informações sobre direitos autorais: 

Alguns princípios de orientação; O que vai acontecer se você enviar conteúdo 

infrator; Conteúdo reivindicado; Permissão para o uso de vídeos; Por que meu 

áudio foi desativado?; Tenho permissão para usar este conteúdo; Fui eu que fiz 

o  vídeo;  eu  apareço  nele!;  Eu  adquiri  o  material  enviado;  Meu  vídeo  foi 

removido  depois  que  eu  recebi  um  aviso  dizendo  que  ele  era  permitido; 

Direitos  autorais  e  propriedade de  vídeos;  Como saber  quem reivindicou a 

propriedade  dos  direitos  autorais;  Uso  de  conteúdo  protegido  por  direitos 

134  YOUTUBE. Programa de verificação de conteúdo. Disponível em: <http://www.youtube.com/t/ copyright 
_program>. 2010. Acessado em: 14 fev. 2010.

135  Disponível em: <http://www.youtube.com/t/howto_copyright>. Acessado em: 14 fev. 2010.
136  Disponível em: <http://www.youtube.com/t/terms>. Acessado em: 14 fev. 2010.
137  Disponível em: <http://www.google.com/support/youtube/bin/topic.py?&topic=10554&hl=pt-BR>. 

Acessado em: 14 fev. 2010.
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autorais; Alguns princípios de orientação; Gravação a partir de TV, DVD ou 

CD;  Verificação  de  violação  de  direitos  autorais;  Definição  de  direitos 

autorais); (2) Glossário do YouTube – Direitos autorais; Violação de direitos 

autorais; (3) Política de direitos autorais do YouTube – Política de violação de 

direitos  autorais;  Prevenção  de  violação  de  direitos  autorais  no  YouTube; 

Ferramenta  de  identificação  de  vídeo;  DMCA e  procedimento  de  contra-

notificação;  Consequências  do  envio  de  material  protegido  por  direitos 

autorais; (4) Denúncias de violação de direitos autorais – Denunciar violação 

de direitos autorais; (5) Disputas de reivindicação de direitos autorais – Como 

registrar uma contranotificação; Disputas pelo ID do vídeo;

 Gerenciamento  de  conteúdo138:  ID  de  áudio  e  ID  de  vídeo;  Programa  de 

verificação  de  conteúdo;  Notificação  de  violação  de  direitos  autorais; 

Formulário online de reivindicação de direitos autorais.

Outros  problemas  judiciais  que  estão  incluídos  no  formulário  de  solicitação  de 

medidas pelo site são: conteúdo impróprio (nudez, violência, etc.); uso indevido de imagem 

pessoal;  abuso ou assédio;  quebra  de privacidade;  violação de  marca  comercial,  além da 

violação de direitos autorais.

Além do problema envolvendo autoria e demais aspectos jurídicos do uso do site, o 

mesmo impõe aos usuários algumas  restrições de uso relativas ao uso comercial indevido. 

Porém,  o  YouTube  até  incentiva  o  uso  comercial  dentro  do  site  de  acordo  com práticas 

conhecidas, como mostra o seu Termo de Uso:

4. Uso Geral do Website – Permissões e Restrições 
D. O usuário concorda em não usar o Website, inclusive o Embeddable Player do 
YouTube,  para  qualquer  fim  comercial  sem a  autorização  prévia  por  escrito  do 
YouTube. Entre os usos comerciais proibidos estão a revenda do acesso ao Website 
ou a seus serviços relacionados (tais como o Embeddable Player) em outro website 
com o intuito principal de obter receita com publicidade ou assinatura, e qualquer 
outro uso do Website que, na opinião do YouTube, a seu critério exclusivo, utilize os 
recursos do YouTube ou o Material do Usuário e que resulte em concorrência ou 
perda de mercado para o YouTube,  o  conteúdo do YouTube ou seu Material  do 
Usuário.
E. Os usos comerciais proibidos não incluem: enviar um vídeo original ao YouTube 
nem  manter  um  canal  original  no  YouTube  para  promover  seu  negócio  ou 
empreendimento artístico,  tampouco qualquer uso que o YouTube expressamente 
autorize por escrito.

138  Disponível em: <http://www.youtube.com/t/content_management>. Acessado em: 14 fev. 2010.
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Também são proibidos, sob pena de serem removidos e o usuário ser suspenso, em 

caso de reincidência, vídeos que contenham cenas de sexo, nudez, apologia ao ódio, cenas 

chocantes e repugnantes, atos perigosos e ilegais, cenas com crianças, além dos que violam 

direitos autorais. Isto é o que é chamado de “diretrizes da comunidade”139 no site.

Com o que foi visto até aqui, tem-se que o aproveitamento do conteúdo gerado 

pelos  usuários  do  YouTube,  bem  como  a  sua  abertura  para  diversas  práticas,  como  a 

possibilidade de uso comercial, dentre outras, torna-se um diferencial para esta mídia. Pois 

além de promover canais individuais, utiliza todos os vídeos como um acervo geral e ainda 

abre caminho para ações coletivas nas quais se evidencia ainda mais a produção social  e 

colaborativa  dos  usuários  com  o  site,  como  os  concursos,  promoções  e  divulgação  de 

habilidades pessoais.

5.2.4 Classificação, folksonomia ou tagging 

Diante de tamanha adesão e concentração de conteúdos de diversas  espécies,  o 

YouTube oferece duas formas de classificação do conteúdo: uma que se utiliza de categorias 

pré-determinadas pelo sistema, e outra, como indicado por um dos princípios da Web 2.0, que 

é a organização realizada pelos próprios usuários, a folksonomia.

Um ponto  crucial  para  o  desempenho  de  uma  aplicação  Web  2.0  é  se  manter 

popular  e,  com  isso,  garantir  a  produção  colaborativa,  a  circulação  de  informações  e  o 

interesse público. Tal meta, em muito, é atingida com a presença marcante da plataforma e 

seus  conteúdos  em diversas  mídias,  assim como na  própria  internet.  O que  se  considera 

também importante para o sucesso do YouTube é o fato de seu conteúdo ser indexável por site 

de  busca  na  web.  Dessa  forma,  os  vídeos  são  retornados  como  resultados  de  pesquisas 

diversas. Neste ponto, também, entra a importância de uma classificação detalhada, pois não 

apenas para a interligação de vídeos e buscas dentro do sistema a classificação será útil, mas, 

também, para as buscas fora da plataforma. Dessa forma, com a indexação de seu conteúdo 

em sites  de  busca  o  YouTube pode atingir,  potencialmente,  qualquer  usuário  da  internet, 

mesmo  aqueles  que  não  conheciam  a  aplicação,  aumentado  a  sua  popularidade,  como 

indicado por um dos princípios demonstrados por O'Reilly (2007) para a Web 2.0. Por outro 

lado, essa possibilidade de uso sem cadastro ajuda a enfraquecer o caráter de rede social do 

139  Disponível em: <http://www.youtube.com/t/community_guidelines?gl=BR&hl=pt>.
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site, que fica mais caracterizado como site de compartilhamento.

Da mesma forma que se espera que no  design da plataforma exista confiança no 

usuário, deve existir também a colaboração do mesmo para a criação das tags e com isso da 

classificação, bem como a confiança entre os usuários para seguirem o que lhes foi indicado 

pelo  site  e  pelas  tags dos  conteúdos  pesquisados.  Esta  prática  de  compartilhamento  de 

classificação e sugestão de conteúdo é, normalmente, chamada de social bookmarking. 

5.2.4.1 Categorias pré-determinadas

O YouTube  fornece  não  apenas  formas  de  classificar  o  conteúdo  mas  também 

formas de classificar os canais dos usuários. Em relação ao conteúdo, um vídeo pode ser: (1) 

animais, automóveis; (2) ciência e tecnologia; (3) educação; (4) entretenimento; (5) esportes; 

(6) filmes e desenhos; (7) guias e estilo; (8) humor; (9) jogos; (10) música; (11) notícias e 

política; (12) pessoas e blogs; e (13) viagens e eventos. Também podendo ser classificados de 

acordo com as categorias anteriores,  mas,  ganhando maior destaque por,  em suma, serem 

relativos  a  conteúdos  de  canais  do  programa  de  parceria  do  YouTube,  pode-se  ainda  se 

encontrar vídeos classificados como: (1) programas; (2) filmes; (3) concursos; e (4) eventos. 

Já os canais são classificados de acordo com a vinculação do usuário ao YouTube e 

ao tipo de conteúdo que este transmite no site.  Neste aspecto,  os tipos de canais são: (1) 

YouTuber  –  usuário  com disponibilização padrão  de  informações  sobre  si;  (2)  repórter  – 

usuário que pode informar campo de atuação, influências e fontes das notícias; (3) músico – 

usuário que pode apresentar as informações do artista e sua agenda de shows; (4) guru – 

usuário que normalmente apresenta conteúdo com tutoriais e dicas sobre suas habilidades e 

que pode ter, além das informações do artista, outros itens de informações pessoais; (5) diretor 

– usuário cujo canal apresenta as informações do artista e opções avançadas de aplicação de 

marcas nos vídeos e no canal como gráficos e textos personalizados; (6) comediante – usuário 

que pode apresentar, em seu canal, as informações do artista e as datas dos seus shows; (7) 

parceiro – para o usuário de conteúdo original do Programa de Parceria140, participando de 

lucros  e  adquirindo  maiores  funcionalidades  como  qualidade  de  exibição  dos  vídeos, 

estatísticas detalhadas e segurança na transmissão do vídeo141; e (8) político – reservado para 

140  O programa é detalhado a partir da página disponível em http://www.youtube.com /t/partnerships_benefits>. 
Esta afiliação é feita mediante envio de formulário de solicitação por parte do usuário que deve preencher 
pré-requisitos como ter milhares de visualizações, ter conteúdo atualizado, original e não impróprio.

141  Mecanismos que impedem o download do vídeo, visto que mantar o site como única forma de acesso tem  
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os políticos das eleições presidenciais, de 2008, dos Estados Unidos. Ainda há a classificação 

como “sem fins lucrativos” para os canais. Essa classificação tem tanto significado estrutural 

para a plataforma, uma vez que estatísticas são geradas com base nestes tipos de usuários, 

quanto também como finalidade ajudar na identificação do usuário com a plataforma de forma 

a estimular a sua participação e por consequência a produção no canal.

De  acordo  com  a  performance  do  vídeo,  a  plataforma  ainda  realiza  uma 

classificação momentânea para a sua exibição: (1) mais populares; (2) mais vistos; (3) alta 

definição;  (4) vídeos do momento; (5) vídeos em ascensão; (6) mais comentados; (7) vídeos 

recentes; (8) mais respondidos; (9) mais adotados como favoritos; e (10) melhor avaliados e 

locações. Estas classificações são de grande importância tanto para o estímulo ao usuário 

quanto  para  o  retorno  da  plataforma  em  termos  de  acesso  e  popularidade  que  refletem 

diretamente na arrecadação com publicidade.

Para a realização de pesquisas, pode-se fazer um cruzamento dessas categorias, de 

forma a refinar os resultados de acordo com o que se deseja encontrar no site em relação ao 

conteúdo ou tipo de canal dentro de um determinado gênero de conteúdo. Por exemplo: uma 

pesquisa por vídeos “mais  comentados” de “hoje”,  dentro da categoria  “jogos”,  apresenta 

como primeiro item do resultado o vídeo “SF4:Eetoro (Sa) vs Mild Cocoa (Go) - Qualifiers -  

Japan National Tournament” (884 exibições e 25 comentários). Se a mesma pesquisa for feita 

para um período maior, “uma semana”, o primeiro resultado é o vídeo “Especial Xbox 360”142 

(9.786 exibições e 124 comentários). 

Dessa  forma,  as  pesquisas  podem  ser  filtradas  para  assim  responder  diversas 

questões em relação aos vídeos e canais, ao mesmo tempo em que evidencia e contempla mais 

vídeos e mais usuários dando-lhes visibilidade, que se esforçam, ao passo que colaboram com 

o acervo geral de vídeos do site. Portanto, entende-se que, além de facilitar  a pesquisa, a 

diversificação  de  categorias  e  de  formas  de  pesquisa  do  site  favorecem a  realização  de 

pesquisa  de  consumo  dos  vídeos  e  de  seus  diferentes  temas  abordados,  o  que  se  tem 

considerado caracterizá-lo como um rossio.

Nessa  linha,  utilizando-se destas  categorizações  do  YouTube,  Cheg,  Dale  e  Liu 

(2007) realizaram um  rastreamento e chegaram a dados que mostram que, entre os vídeos 

mais  populares  analisados,  as  categorias  mais  utilizadas  foram:  música  –  22,9%143; 

benefícios evidentes, com o impacto direto nas estatísticas que ajudam a atrair publicidade ao site.
142  Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=JRS6lFwgeiA>. Acessado em: 17 fev. 2010.
143  Estes dados condiz com a pesquisa realizada pelo Hitwise que anunciou a superação pelo YouTube em 

relação ao MySpace em conteúdo musical.
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entretenimento – 17,8%; e humor – 12,1%. Para verificar se estas taxas ainda são praticadas, 

um levantamento foi realizado entre os vídeos mais populares do dia 17 de fevereiro de 2010 

(Tabela  07).  Porém,  os  dados  demonstram uma  inversão  em relação  ao  estudo  anterior: 

entretenimento – 44,19%; humor, esportes, música e notícias e política – 9,3%; pessoas e 

blogs – 6,98%; viagens e eventos e filmes e desenhos – 4,65%; e jogos – 2,33%.

TABELA 07: Vídeos mais populares e suas categorias* 

Título do vídeo Categoria

Kibe Loco - Haroldo Costa x Gracyanne Barbosa Humor 

Caneta nele! Esportes 

Comissão de Frente da Unidos da Tijuca 2010 - Carnaval 2010 Música 

Viver a Vida 15/02/2010 Capítulo 133 Parte 1 Entretenimento 

Lady GaGa - Brit Awards 2010 Performance (Telephone - Dance in the dark) HQ Música 

Carnaval - Câmera lenta revela os truques da comissão de frente da Unidos da Tijuca. Viagens e eventos 

Santoro leva Madonna e Butler a palco de camarote.flv Entretenimento 

Milan vs manchester united (2-3) Goals- Highlight- 16.02.2010 Esportes 

Falsidade.mpg Entretenimento 

I NEED MY GLASSES!! Filmes e desenhos 

EXPLOIT SEXY PEOPLE, Not Dead People Entretenimento 

Intro (Paródia) Dear Maria, Count me In - por Matheus Donadio e Dudu Surita Música 

Violência no carnaval Entretenimento 

Tornado 15fev2010.mov Pessoas e blogs 

Sunglasses Fail Humor 

Marcio Ribeiro stand up Carnaval 2010 Humor 

As novas loiras do Creu - Bastidores do Carnaval 2010 Entretenimento 

Paris Hilton no camarote da cerveja Devassa Bem Loura na 2º feira. Entretenimento 

Do alto de sua vassoura... Notícias e política 

Mulher Jaca e a bunda molhada - Bastidores do Carnaval 2010  Pessoas e blogs 

Selena Gomez dances to Kesha "Tik-Tok" and sings Jason Mraz "I'm Yours" on Kidd 
Kraddick 

Entretenimento 

Vumbora amar leva foliões ao delírio Entretenimento 

Brigas no Carnaval 2010 - fights in the 2010 carnival Entretenimento 

Antes do Carnaval Policia Militar em Salvador libera o stress ao som de Psirico Pessoas e blogs 

Disney Alicia en el Pais de las Maravillas BSO Avril Lavigne "Alice (Underground)" Filmes e desenhos 

DRAGÕES DA REAL - DESFILE 2010 - PARTE 3 Entreternimento 

BBB 10 6º Paredão a Eliminação de ELENITA COM 52% 16.02.10. Entretenimento 

Briga Carnaval Ouro Preto 2010 Entretenimento 

Sonic and Sega All Stars Racing DS Gameplay Jogos 
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JUSTIN BIEBER & DAN THE MAN- FAVORITE GIRL-LA LA LAND Música 

Madonna - Carnaval 2010 (Rio de Janeiro) Entretenimento 

Leo Aquila mete a mao na bunda da Moranguinho - Bastidores do Carnaval 2010 Entretenimento 

Milan vs Manchester United (2-3) All Goals & Highlights – 16.02.10 Esportes 

Narrações toscas: carnaval Esportes 

ACIDENTE GRAVÍSSIMO NAS ESTRADAS.avi Notícias e política 

BBB 10 - Striptease Cacau Entretenimento 

briga no carnaval 2010 Notícias e política 

BBB10 ELIMINAÇÃO ELENITA NA INTEGRA 16/02/1  Entretenimento 

Vibo Valentia: frana la montagna a Maierato. Messina: situazione critica a San Fratello Notícias e política 

The Annoying Orange Humor 

Dude, We are Lost! Promo 6x05 Entretenimento 

Tumulto durante apuração do Carnaval de São Paulo Viagens e eventos 

Faustão encontra personagens no Camarote Cerveja & Cia Entretenimento 

*Dados coletados em 17 de fevereiro de 2010 nas duas primeiras páginas da relação de vídeos mais populares.  
Fonte: Pesquisa de campo no YouTube, disponível em: <http://youtube.com>

A partir dessa diversidade de categorias e de possibilidades em termos de análise 

dos resultados retornados por pesquisas feitas com o cruzamento dessas categorias, pode-se 

notar  um grande  investimento  em gerenciamento  de  dados,  como  o  tratado  por  um dos 

princípios  da  Web  2.0,  para  melhor  aproveitamento  dos  vídeos  enviados,  facilitando  e 

atraindo mais acessos e mais usuários para a produção e consumo de todos os recursos que 

constituem  o  YouTube.  Os  usuários  contribuem  com  uma  ação  coletiva  para  o  melhor 

gerenciamento da produção social criada e divulgada no site.

5.2.4.2 Classificação do usuário

Neste  tipo  de  classificação,  típico  das  aplicações  Web  2.0,  o  usuário  que 

disponibiliza o conteúdo é o responsável por determinar as palavras-chaves que irão guiar a 

pesquisa que retornará a referência àquele vídeo, no caso do YouTube. Com esta classificação 

orgânica, por diversos meios, um vídeo pode ser acessado, potencializando o seu consumo ou 

acesso pelos demais usuários ou visitantes do site. Afinal, dentre tantos vídeos submetidos 

diariamente, a busca por destaque e difusão é uma constante.

Tendo em vista a  folksonomia, Morais e Santos (2008) desenvolveram um estudo 

para analisar, através de representações gráficas, duas redes sociais: o Delicious e o YouTube. 
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A partir  de  um  determinado  vídeo144,  os  autores  traçaram  a  rede  de  usuários  e  tags 

relacionados ao vídeo, utilizando os links do Delicious que remetiam ao vídeo do YouTube. 

Das diferentes configurações adotadas pelos autores em relação aos itens adicionados à rede, 

constataram que as redes formadas por  tags de cada site não eram próximas por não serem 

exatamente iguais e propuseram uma ferramenta de sinônimo para as tags. 

Além deste ser um estudo sobre o campo semântico das duas ferramentas, é um 

interessante estudo que demonstra as possibilidades de integração de diferentes mídias sociais 

digitais e dos desdobramentos que esta relação pode gerar. Neste caso, verificou-se relação 

entre  os  dois  ambientes  referente  a  um  mesmo  conteúdo,  apesar  da  variedade  de  tags 

adicionadas pelos usuários dos mesmos não serem exatamente iguais, o que pode ser um 

ponto a ser superado em termos de classificação feita por usuários.

5.2.5 Notificações e estatísticas

Para melhor informar sobre os vídeos e para manter o interesse dos usuários, as 

notificações  e  estatísticas  têm  papel  importante  entre  os  ambientes  digitais  de 

compartilhamento  de  informações.  Como  já  comentado,  a  manutenção  do  interesse  dos 

usuários da Web 2.0 é importante para manter a produção e consumo dos recursos geridos 

pelas aplicações. Nesse sentido, é crescente o investimento do YouTube em mecanismo de 

notificação  de  alterações  e  estatísticas,  mas  há  ainda  o  objetivo  de  gerar  dados  que 

comprovem os investimentos em publicidade tanto para atrair patrocinadores como parceiros 

de conteúdo no programa de divisão de lucros.

Dentre as formas de notificar, pode-se citar, inicialmente, um meio externo ao site, 

o blog oficial do YouTube, que concentra de forma comentada o que tem sido veiculado no 

site,  bem  como  o  que  tem  se  tornado  popular.  O  blog e  demais  mecanismos  para 

gerenciamento de conteúdo (ranks de popularidade, como a lista de mais vistos, etc.) ajudam 

a manter popular o que já está em pauta e ainda tenta alavancar a popularidade dos conteúdos 

mais convenientes, como os divulgados por parceiros e patrocinadores. De qualquer forma, a 

possibilidade  de  conhecer  a  dimensão  do  conteúdo  e  o  que  está  como  hit no  momento 

transforma-se em estímulo para o consumo e até mesmo para a produção ou difusão de novos 

conteúdos (recursos digitais) no site  (commons digital), que o aproxima de um ambiente de 

144  Vídeo da apresentação no programa do Jô Soares da na TV Globo da Companhia de Teatro Os Melhores do  
Mundo, no dia 21/06/2006.
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produção colaborativa diante do paradigma das mídias sociais. 

As notificações e estatísticas atraem visitantes e podem oferecer recursos e temas 

para usuários participantes, que podem sentir-se encorajados a postar respostas, paródias ou 

mesmo travar concorrência com aquele conteúdo e seu publicador. Talvez, com o intuito de 

colocar  em evidência outras  formas,  o  conteúdo do site,  pode-se utilizar  a  ferramenta  de 

estatística incorporada para informar a localização não apenas da publicação, mas, também, a 

de acesso.

Em  busca  de  saber  onde  estão  localizados,  quem  são  os  atuais  usuários  e 

consumidores  dos  vídeos  do  YouTube,  ferramentas  de  monitoramento  e  estatísticas  estão 

sendo empregadas e oferecem informações de onde estão vindo os acessos,  dentre  outros 

dados. 

Em março de 2008, o YouTube aderiu à implantação de ferramentas de estatística e 

rastreamento de acesso, lançando o YouTube Insight (Figura 10). Segundo o blog oficial do 

Google145, a nova ferramenta pode ser utilizada com vantagens por todos os tipos de usuários 

do YouTube: os usuários padrões podem buscar por maior popularidade; os parceiros podem 

criar métricas para avaliar audiência e formas de aumentar o impacto da popularidade; e os 

anunciantes  podem criar  métricas  em busca  de  maior  comercialização  de  seus  produtos. 

Também é possível  avaliar  partes  do vídeo e  não apenas  o vídeo como um todo,  com a 

apresentação de gráficos que indiquem as partes mais e menos assistidas146.  Bruno (2008, 

online)147 destaca o caráter comercial  da ferramenta e seu foco no marketing,  a interpreta 

como uma das muitas ferramentas de visibilidade e subjetividade da contemporaneidade, e, 

também, como uma prática de monitoramento dentro do YouTube, mesmo que este anuncie o 

Insight em uma perspectiva de aplicação do “isto não é vigilância, isto é marketing”, segundo 

a crítica da autora.

145  Notícia disponível no blog oficial do Google em: <http://googleblog.blogspot.com/ 2008/03/ insight-into-
YouTube- videos.html > e no blog oficial  do YouTube em: <http://youtube-global.blogspot.com/2008/03/ 
youtube-reveals-video-analytics-tool.html>.  Acessado em: fev. 2010.

146  Notícia  disponível  em:  <http://googlediscovery.com/2008/09/30/youtube-insight-disponibiliza-nova- 
metrica-hot-spots/>. Acesso em: 10 fev. 2010.

147  BRUNO, Fernanda. YouTube, monitoramento e marketing. Blog Dispositivo de visibilidade e subjetividade 
contemporânea.  2008.  Disponível  em:  <http://dispositivodevisibilidade.blogspot.  com/2008/03/youtube-
monitoramento-e-marketing.html>. Acesso em: dez. 2008. 
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FIGURA 10: YouTube Insight148 
Fonte: divulgação YouTube, disponível em: <http://youtube .com>

Pode-se  notar  assim  uma  aproximação  do  YouTube  de  algumas  funções  pós-

massivas presentes em mídias locativas, por se utilizar então de práticas de monitoramento e 

valorização do local  de onde partem a publicação e  acesso dos vídeos.  Tais informações, 

aliadas a tantas outras, são também utilizadas para tornar o ambiente mais familiar ao usuário, 

que tem o conteúdo sugerido baseado nessas coordenadas, bem como pode filtrar melhor as 

suas pesquisas sobre novos vídeos de acordo com uma determinada localidade. Com isso, as 

buscas por vídeos e canais resultam em canais mais próximos desse usuário, tanto em termos 

de língua como de cultura. Um dos argumentos para esta prática é a aproximação cultural da 

ferramenta  com  o  seu  público,  mas  é  evidente  que  também  participa  do  programa  de 

arrecadação de lucro com a publicidade veiculada. Com esta separação, torna-se mais fácil a 

estipulação de parcerias, assim como destaca Burgess e Green (2009).

Ainda seguindo a tendência da busca por geolocalização, o YouTube integra-se com 

o Google Maps149 por meio do qual o usuário pode indicar, através de mapas, onde produziu 

seus vídeos, como pode ser visto na Figura 11. 

148 Parte da tela dos dados de popularidade de vídeos (número de visualizações do vídeo comparada com a sua  
média) fornecidos pelo YouTube Insight. O primeiro gráfico mostra índices de acesso por tempo, e, o segundo, a 
disposição geográfica enfatizada com cores a intensidade desse acesso.
149  Mídia social de geolocalização disponível em <http://maps.google.com>.
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FIGURA 11: Tela do YouTube Insight para determinação da 
localização da produção do vídeo

Outras  formas  de  estatísticas  geradas  pelo  sistema  são  as  já  citadas  menções 

honrosas concedidas aos vídeos e canais. Como exemplo, tem-se o vídeo da apresentação de 

Susan Boyle num programa de TV britânico publicado no canal do usuário “marcelovinte”150, 

que possui os seguintes títulos: 15º mais comentado (desde o início); 58º mais visto (desde o 

início); 16º mais adotado como favoritos (desde o início); e 35º melhor avaliado, todos na 

categoria de entretenimento.

Os  mecanismos  de  notificações  de  atualizações  (amigos  e  canais  inscritos,  por 

exemplo) e estatísticas do YouTube podem contribuir para se atingir o que um dos princípios 

técnicos da Web 2.0 prevê como experiência enriquecedora para o usuário, já que fornecem 

informações que refletem a popularidade, o acesso e a produção dos vídeos. Uma vez que se 

desenvolve esta prática, os componentes sociais passam a ser favorecidos. As notificações e 

estatísticas  chamam a  atenção  dos  usuários  para  certos  vídeos  e  discussões  sobre  estes, 

aumentando, possivelmente, o consumo e ainda orientando a produção em termos de público, 

assunto,  relação com temas em pauta e com outros vídeos populares.  O  commons gerado 

colaborativamente por estes usuários é assim propagado e quantificado, tanto para estimular 

150  Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=j15caPf1FRk>. Acessado em: 08 fev. 2010.
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questões de identificação, quanto de monetização com a publicidade e mesmo de participação.

5.2.6 Mobilidade e integração com outras mídias

A mobilidade é contemplada pelo YouTube em suas versões para celular e vários 

consoles seguindo a indicação dos princípios da Web 2.0, especificamente o da criação do 

software de tais plataformas não apenas para um dispositivo. Entende-se que o aumento das 

formas  de  acesso  e  publicação  contribuam para  facilitar  e  mesmo  aumentar  a  produção 

coletiva nas mídias sociais geradas por tais aplicações.

Seguindo  esta  tendência,  os  usuários  do  YouTube  também têm a  facilidade  de 

acessar  o  site  para  celulares  do  YouTube,  que  apresenta  o  conteúdo  do  site  de  forma 

apropriada em termos largura de banda, qualidade e resolução de vídeos, fornecendo meios 

não apenas para o consumo dos vídeos mas também o de envio de vídeos gravados no próprio 

celular através do MMS (é necessário um cadastro em específico) ou do seu email.  Outra 

possibilidade, fora o acesso a este site versão mobile151, que se pode fazer com basicamente 

qualquer celular com suporte a acesso à internet, é a utilização de um  software específico 

fornecido pelo YouTube, compatível com apenas alguns modelos de celulares, que fornece 

melhor qualidade de definição de imagens152 e outras adaptações. 

Atualmente,  outras  possibilidades  de  acesso  ao  site  são  possíveis,  com  a 

disponibilização de versões especiais que constituem o chamado “YouTube em sua sala de 

estar”153 para consoles diversos como: Media Center PC, Wii, Sony Playstation, Apple TV, 

TiVo e TVs de alta resolução.

Todas  essas  formas  de  acesso  aos  vídeos  pelo  celular  e  demais  consoles  não 

implicam em download o que, assim como ocorre com o acesso web via computador, facilita 

a execução dos vídeos, mantendo dessa forma essa característica do YouTube, que também 

implica em muito em sua alta aceitação pelo público.

Dessa forma, o princípio que prevê a saída das aplicações da web para dispositivos 

móveis acessarem o banco de dados, diversificando o acesso, apontado como igualmente ou 

mais importante que o próprio software por O'Reilly (2007), é posto em prática favorecendo 

ainda  a  colaboração dos  usuários  com a plataforma por  possibilitar  o  acesso (consumo e 

151  Disponível em: <http://m.youtube.com>.
152  Segundo notícia disponível em: <http://youtube-global.blogspot.com/2009/10/go-mobile-its-tips-tricks-week 

-for.html>. Acessado em: 17 fev. 2010.
153  Disponível em <http://www.youtube.com/youtubeonyourtv>.
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envio) aos vídeos a partir de dispositivos portáteis, de modo a aproveitar oportunidades do 

cotidiano dos usuários.

Além de acesso através de outros  dispositivos,  há a  possibilidade de acesso do 

YouTube por outras mídias digitais, de forma a se utilizar o commons que este gere e de criar 

parcerias  com estas  outras  mídias.  As integrações  do YouTube,  com o intuito  de  guiar  e 

incentivar o compartilhamento de seus vídeos em outros ambientes, podem ocorrer a partir de 

dois referenciais: o próprio YouTube e as outras mídias.  

A  partir  do  site  do  YouTube,  é  possível  usar  as  opções  automáticas  de 

compartilhamento com o Orkut e o Facebook. Além disso, a URL e o Embeddable Player de 

cada vídeo são disponibilizados para a utilização em quaisquer outras mídias. Porém, através 

das configurações, estas funcionalidades podem ser alteradas. O embed pode ser desativado e 

com isso  a  execução  do vídeo  só  ocorre  dentro  do  site,  atraindo  a  audiência  e  possível 

consumo de outras informações como publicidades, etc.

O compartilhamento a partir de outras mídias tem como exemplo o que ocorre no 

Orkut,  no  qual  o  usuário  desse  site  de  relacionamento,  além de  apresentar  dados  a  seu 

respeito, poder divulgar fotos, lista de amigos e comunidades, passou a divulgar vídeos do 

acervo do YouTube. A facilidade também está no fato de ambos os sites serem produtos do 

mesmo  grupo.  É  necessário  apenas  que  a  URL do  vídeo  seja  adicionada  ao  formulário 

específico no Orkut que este publica o vídeo e suas informações, como título e descrição. 

Tendo  em  vista  estas  possibilidade  de  integração,  entende-se  que  visam:  a) 

aproveitamento  de  funcionalidades  já  existentes  em  outras  plataformas;  b)  captação  de 

usuários de outras plataformas e que podem ser motivados a colaborar com a plataforma; c) 

ampliação do aproveitamento dos recursos do commons construído na plataforma; e d) criação 

de parcerias para direcionamento de usuários, dentre outros benefícios para as plataformas.

As funcionalidades que proporcionam integração com outras mídias e o acesso ao 

YouTube a partir de outros dispositivos podem ser consideradas como formadas a partir dos 

componentes  organizacionais,  que  prevêem  a  descentralização  e  aumento  da  rede  de 

colaboradores  como forma a  impulsionar  a  plataforma,  e  com isso  aumentar  o  conteúdo 

gerado colaborativamente por estes usuários de forma entendida como pós-massiva.
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5.3 YOUTUBE E OUTRAS FORMAS DE UTILIZAÇÃO DE SEU COMMONS 

Além da apresentação das funcionalidades do YouTube de interação, comunicação 

e uso diversos, e de alguns estudos apontados em relação a estas funções como forma de 

melhor  entendê-lo,  nesta  seção,  são apresentados  alguns casos  coletados no ambiente,  de 

modo que se exemplifique e intensifique uma semelhança da utilização do ambiente como um 

commons intelectual  digital.  Através  desses  casos,  os  conceitos  de  regulamentação, 

disponibilização de bens imateriais e abertura de acesso aos bens desse acervo digital são 

visualizados nas práticas sócio comunicacionais do YouTube. 

Adequando-se a esta expectativa de mídia social gerando um commons, constatou-

se que três outras práticas no YouTube também se assemelham a esta interação entre pessoas e 

recursos disponibilizados para uso comum, alimentando a produção de novos recursos; são 

elas:

 Listas  de  reprodução:  funcionalidade  de  concentração  de  conteúdo  multi-

usuário dentro de um canal individual;

 Canais oficiais para debate de questões da esfera pública: utilização em massa 

de vídeos como suporte aos temas de discussões dentro e fora do site, como o 

que se pode verificar nos canais oficiais de políticos e suas propagandas;

 Concursos  e  promoções:  orientação  do  conteúdo  com promoções  para  uso 

publicitário ou cultural – conteúdo amador e profissional/expert em canais de 

conteúdo multiusuário.

Então, faz-se uma aproximação com a qual se pode entender que o YouTube pode 

servir como reserva de recursos para a produção coletiva ou colaborativa no ciberespaço, ou 

seja, um commons digital.

5.3.1 Listas de reprodução

Dentre  as  formas  que  se  pode  aqui  indicar  como  utilização  dos  vídeos  e 

funcionalidades  do  YouTube  de  modo  a  caracterizá-lo  como  commons digital,  há  a 

funcionalidade de criação de listas de reprodução. Talvez esta  seja  a forma mais direta e 
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simples de se aproveitar os recursos disponibilizados, por ser fornecida pelo próprio sistema e 

não necessitar de produção própria do usuário ou de qualquer espécie de apropriação indevida 

ou quebra de direitos autoriais154, afinal a autoria dos vídeos listados é mantida. 

Em seu glossário, o YouTube define tal funcionalidade como sendo:

Lista  de  reprodução  -  é  uma  coleção  de  vídeos  que  podem  ser  assistidos  no 
YouTube, compartilhados com outras pessoas ou incorporados em sites ou blogs. 
Sua lista de reprodução padrão é a dos "Favoritos", mas você pode criar quantas 
listas quiser. Você pode criar listas de reprodução na página de exibição de vídeos,  
em sua Lista rápida ou sua Conta (YOUTUBE, 2010, online)155.

Com a  funcionalidade  das  listas  de  reprodução,  qualquer  usuário  pode  relacionar 

vídeos  de  acordo  com  o  seu  interesse  e  assim  concentrar  conteúdo  em  relação  a  um 

determinado assunto,  publicando ou compartilhando a lista  com o restante  dos usuários e 

audiência não cadastrada no site. Para se criar uma lista de reprodução não é necessário ser o 

publicador do vídeo, pois a funcionalidade permite o uso dos vídeos de outros canais. As listas 

também são retornadas nas buscas realizadas com o mecanismo fornecido pelo YouTube, o 

que ajuda na sua difusão.

Apesar dos vídeos continuarem sob o domínio de seus canais, o usuário criador da 

lista recebe o prestígio de ter selecionado e publicado tais vídeos sob a nova condição de lista 

de  reprodução,  que  cria  certa  unidade  ao  apresentar  contador  de  exibições,  permalink, 

informações de criação (usuário, data, etc). Na página da lista de reprodução, são também 

apresentados  os  vídeos  isoladamente,  além de  opções  de  classificação  por  data,  duração, 

título, etc., além da possibilidade de execução de todos os vídeos na sequencia desejada.

Pode-se, então, considerar que estas listas de reprodução são mais uma forma de se 

aproveitar e reutilizar os vídeos do acervo do site, agrupando-os com variados propósitos, 

facilitando o consumo dos demais usuários sobre o assunto trabalhado isoladamente em cada 

vídeo. Dessa forma, as listas são uma forma de troca social desse ambiente, que recebe os 

vídeos enviados e outras informações como recursos a serem geridos nesse commons digital.

154  O YouTube, assim como indicado no seu Termo de Uso não prever o download dos vídeos, o que acarretaria 
tanto em quebra de direitos autorais, em caso de edição e quaisquer outros tipos de uso sem permissão dos  
usuários e da plataforma, assim como a saída do vídeo da plataforma (possibilidade de execução dos vídeos  
via mecanismos criados por usuários, como por exemplo a possibilidade de seu  download via  plugins do 
navegador web Firefox) também acarreta prejuízos a esta e termos de visualizações e estatísticas com as 
quais 

155  Segundo o glossário do YouTube. Disponível em: <http://www.google.com/support/ youtube/bin/answer.py?
hl=br&answer=95527>.
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5.3.2 Canais oficiais – debates na esfera pública

Outra forma de utilização do conteúdo do YouTube - analisando-se como exemplo 

de uso coletivo e independente da origem do vídeo, em termos de publicação e produção - diz 

respeito  ao  uso  dos  assuntos  abordados  e  dos  materiais  disponibilizados  como  forma de 

enriquecer e fomentar os debates da esfera pública, tanto no âmbito online, quanto das mídias 

fora do ciberespaço.

A facilidade  de  uso  e  publicação  dos  vídeos  tornou  o  YouTube  uma  fonte  de 

pesquisa para assuntos diversos, dentre eles ligados a cidadania e engajamento político. Além 

do uso dessa ferramenta pelos cidadãos como forma de expressar suas opiniões políticas, o 

YouTube tem composto também um conjunto de mídias sociais  utilizadas em campanhas 

eleitorais156,  de modo que tem ajudado a sustentar e difundir  informações e discussões da 

política.

Apesar de destacarem que campanhas políticas surtem pouco efeito nos resultados 

gerais de eleições políticas, Gomes et al (2009) apontam números que demonstram, também 

como reflexo do aumento do acesso à internet, o aumento do uso de tecnologias digitais em 

campanhas online.  Os autores relataram o caso de Barack Obama nas eleições presidenciais 

dos EUA, de 2008, destacando o uso da rede social My.Barack.Obama, de ferramentas de 

social  bookmarking e  de  buscas  (patrocinadas  e  orgânicas),  de  games,  além de  sites  de 

compartilhamento como o Flickr e o YouTube157. 

Em específico, sobre o YouTube, Gomes et al (2009) destacaram que o uso deste 

site na campanha estava atrelado aos seguintes aspectos: hospedagem gratuita; escolha pela 

concentração  dos  vídeos  em  um só  local  para  facilitar  a  contagem  de  visitas  e  demais 

estatísticas;  possibilidade  de  participação  dos  usuários,  já  que  muitos  anônimos  e 

personalidades  da  cultura  norteamericana  passaram  a  divulgar  seus  vídeos  de  apoio  à 

campanha. Sobre esta campanha online, os autores concluíram que:

Obama  compreendeu  de  que  o  forte  do  uso  da  internet  e  das  tecnologias  de 
comunicação online gira em torno de duas dezenas de ferramentas,  e,  assim,  ao 
utilizar  todas,  conseguiu  o  máximo de  visibilidade  possível.  Em uma campanha 
online, vê-se que a visibilidade não se resume a exibir conteúdo, como no modelo 

156  Diante da adesão e das potencialidades dessas ferramentas nesse campo, passaram a ser alvo de debates 
sobre a regulamentação de seu uso nas campanhas eleitorais no Brasil. Porém, a decisão final do Senado foi a 
da liberação em prol da liberdade de expressão.  Ver notícia disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br 
/folha/brasil/ult96u624478.shtml>. Acessado em: 27 fev. 2010.

157  Disponível em: <http://www.youtube.com/barackobama>. Acessado em: 1º mar. 2010.
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web clássico. A equipe de Barack Obama mostrou que sabe disto, uma vez que criou 
meios e ferramentas de fomento à colaboração (GOMES et al, 2009, p.24-25).

Vê-se  então  o  uso  de  ambientes  como  o  YouTube  para  difusão  da  plataforma 

política  desse  candidato  e  também o  uso  do  canal  como  concentrador  e  alimentador  de 

debates sobre tal campanha e demais temas associados. 

Neste  contexto,  a  participação  dos  eleitores  ocorreu,  tanto  com  os  usuários 

utilizando-se de suas próprias contas, como também através de ambientes como o YouBama158 

(GOMES  et  al,  2009).  Neste  site,  concentraram-se  vídeos  de  apoio  à  campanha, 

principalmente,  em  resposta  à  pergunta  inicial  do  site:  “Por  que  você  vota  em  Barack 

Obama?”159,  além  do  envio  de  notas  de  texto.  O  site  foi  criado  por  dois  estudantes  da 

universidade de Stanford, que declararam não ter conexão com a campanha oficial, porém 

obteve grande circulação de informações. Logo, esta seria uma atitude  bottom-up, ou seja, 

vinda da própria comunidade de usuários do YouTube para utilizar os vídeos do acervo dessa 

plataforma, como um produto derivado, customizado. Dessa forma, o site é um exemplo de 

plataforma  marshup do YouTube, uma vez que se baseia neste tanto no título, quanto em 

identidade  visual  e,  principalmente,  na  apresentação  dos  vídeos,  que  são  hospedados  no 

YouTube (com upload através de ambos os sites), além do uso da ferramenta do YouTube, 

disponibilizada para a incorporação dos vídeos em outros sites.

Atualmente,  com o decorrer  do mandato  do Presidente Barack Obama,  o canal 

utilizado é o da Casa Branca, sede deste Governo, que igualmente apresenta estatísticas que 

demonstram a importância dada pelos fomentadores e pelos usuários da mídia online, apesar 

de não apresentar menções honrosas no momento. No geral, os vídeos são pronunciamentos 

oficiais e outras aparições do presidente dos EUA, que também são utilizados por diversos 

sites e outras mídias.

No contexto da atuação cidadã, a participação dos usuários no YouTube pode ser 

encontrada também no canal Citizen160, frequentemente citado no blog global da plataforma 

ao se destacarem conteúdos voltados para o cenário político, principalmente dos EUA, mas 

também de repercussão mundial. O canal é marcado pela presença de listas de reprodução que 

concentram vídeos de temas atuais, principalmente com enfoque político, como consta em sua 

158  Disponível em: <http://www.youbama.com>. Acessado em: 1º mar. 2010.
159  Original: “Why will you vote for Barack Obama?”
160  Disponível em: <http://www.youtube.com/citizentube>, e com blog disponível em: <http://www.citizentube. 

com/>. Acessado em: 1º mar. 2010.
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descrição: “O que está acontecendo no YouTube Notícias e Política?”161.

A Tabela 08 apresenta os dados estatísticos fornecidos pelo próprio YouTube para 

demonstrar  a  popularidade  de  tais  canais  e  a  possível  adesão do público  em relação aos 

mesmos, percebido pelos altos números de inscritos, amigos, comentários nos vídeos, etc.

TABELA 08: Estatísticas dos canais oficiais relativas às eleições e mandato de Barack Obama dos EUA 
(03/03/2010)

barackobama whitehouse citizentube

Exibições do canal 22.766.731 3. 241. 559 10.410. 890

Total de exibições do 
material enviado

146.388.217  23.270.951 5.457.895 

Participante desde 05 de setembro de 2006  20 de janeiro de 2009 11 de dezembro de 2006 

Inscritos 184.953 96.774 51.090 

Amigos 69172 - -

Primeiro vídeo em 
destaque

"Road to Recovery", 1016 
comentários, 696 
avaliações, 96877 
visualizações"Road to 
Recovery" de 17 de 
fevereiro de 2010, 1016 
comentários, 696 
avaliações, 96877 
visualizações.

"Open for Questions: 
Student Aid and Fiscal 
Responsibility Act" de 02 
de março de 2010, 73 
comentários, 85 
avaliações, 1050 
visualizações.

"Raw Video: Earthquake 
Chile 2010 video captured 
inside an apartment" de 02 
de março de 2010, 26 
comentários, 21 
avaliações, 26572 
visualizações.

Menções - - 11º - Com mais inscritos 
(desde o início) - 
Repórteres - Global 
22º - Mais vistos (este 
mês) - Repórteres – 
Global

Fonte: Pesquisa de campo no YouTube, disponível em: <http://youtube.com>

Também, existem vários outros canais destinados ao debate e à colaboração com o 

envio de vídeo pelo público (jornalismo feito pelo próprio cidadão), inclusive com abordagem 

política,  com  e  sem  o  aspecto  institucional.  Neste  aspecto,  pode  ser  citado  o  canal 

UpTakeVideo162, cujo site oficial não utiliza a hospedagem e o player do YouTube, apesar da 

grande audiência que recebe neste site de compartilhamento, verificável com a premiação de 

75º “Mais vistos (esta semana) - Repórteres – Global”. 

A utilização do YouTube nesses casos (mesmo com veiculação de vídeos da mídia 

massiva),  assim  como  em  muitos  outros,  se  tornou  um  meio  de  facilitar  os  debates  e 

161  Original: “What's happening in YouTube News and Politics?”, referente a categoria de vídeos do site.
162  Disponível em: <http://www.youtube.com/user/UpTakeVideo>, e com o site disponível em: <http://theup 

take. org>. Acessado em: 03 mar. 2010.
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demonstrar a proporção de adesão alcançada por campanhas eleitorais e outros fatos políticos. 

A adoção de canais do YouTube com tal finalidade pode ser considerada como uma forma de 

utilização de seus vídeos para a alimentação do que circula em debates da esfera pública. Tais 

materiais  são  então  utilizados  para  a  criação  de  novos  vídeos  e  para  embasamento  de 

discussões, tanto no site com seus mecanismos de interação, quanto nas outras mídias dentro e 

fora do ciberespaço, incluindo os meios massivos. 

5.3.2 Concursos e promoções

Das manifestações que se podem associar a uma produção social para a produção 

coletiva de um acervo de vídeos em torno de um tema central e com propósitos comerciais ou 

apenas culturais estão os concursos. Segundo o próprio site do YouTube:

Concurso - é uma competição na qual os usuários podem enviar vídeos para outros 
usuários  votarem.  Concursos  oficiais  são  criados  por  anunciantes  pagos  e  são 
apresentados  na  guia  Comunidade,  localizada  na  parte  superior  da  maioria  das 
páginas. Concursos não oficiais podem ser criados por qualquer pessoa, da forma 
que  quiser,  desde  a  criação  de  grupos  a  simples  respostas  de  vídeo.  Todos  os 
concursos são diferentes,  sendo assim, você deve verificar  a página do concurso 
específico em que está interessado para saber mais detalhes sobre ele (YOUTUBE, 
2010, online)163.

Dessa forma, existem dois tipos de concursos a depender da presença de entidades 

patrocinadoras: uma que está vinculada a parceiros e possivelmente está relacionado a marcas 

e empresas, e outra com caráter mais social e cultural, como os promovidos pela comunidade. 

De acordo com as  metas  e  regras  de  cada  concurso,  é  possível  que  este  atraia  material,  

predominantemente, amador ou expert a depender de suas exigências.

Como exemplo de concurso organizado por entidades parceiras, tem-se o “Pule no 

YouTube – o melhor carnaval é feito por você”164 lançado pelo YouTube Brasil em parceria 

com a IPTV165 e o Band Folia. A Figura 12 apresenta o banner de chamada de submissão de 

vídeos166, que é feita a partir do upload do vídeo no canal do usuário ou envio de formulário 

163  Segundo o glossário do YouTube, disponível em: <http://www.google.com/support/youtube/ bin/answer.py?
hl=br&answer=94358>. Acessado em: 15 fev. 2010.

164  Disponível em: <http://www.youtube.com/user/carnaval>.
165  Produtora  do  projeto  que  em  2010,  fez  a  cobertura  do  carnaval  2010  em  parceria  com  o  YouTube,  

transmitindo no site vídeos criados durante a festa nas ruas, camarotes e blocos, além da transmissão em  
telões na festa e outras atividades e de vídeos da mídia televisiva, o Band Folia.

166  Neste caso, o período foi estipulado de 03 de fevereiro a 08 de março de 2010.
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no canal do concurso167. 

FIGURA  12: Banner de  chamada  de 
submissões  para  o  concurso  Pule  no 
YouTube

As  regras  do  concurso  são  dadas  em  um  página168 que  regulamenta  todas  as 

atividades, como quem pode participar, período de envio de vídeos, especificações técnicas e 

de conteúdo, premiação, doação dos direitos autorais a organizações, dentre outras. Entre as 

exigências  do concurso,  há uma referente à  busca de certa  qualidade dos  vídeos  que são 

avaliados de acordo com os seguintes critérios: (a) criatividade; (b) originalidade; (c) contexto 

do carnaval brasileiro (regionalidade, musicalidade, estilo de dança etc.); (d) animação; e (e) 

qualidade  de  som  e  imagem.  Porém,  dentre  as  submissões,  são  encontrados  vídeos  de 

qualidade variada, apresentando edições, legendas, trilhas sonoras, etc. Assim, neste caso, a 

regulamentação do  commons está  ligada não apenas  ao Termo de Uso da plataforma e a 

direitos autorais, mas, também, ao regulamento específico de cada concurso.

Os dados do canal do concurso (ver Tabela 09) demonstram a adesão dos usuários 

de acordo com a quantidade de inscritos e amigos, além da quantidade de visualizações gerais 

de seus vídeos. Percebe-se uma considerável popularidade dos vídeos submetidos ao canal, 

inclusive a nível global e não apenas no Brasil. Tal fato pode atestar que concursos como este 

atraem não apenas a participação, mas também a audiência generalizada.

167  Outros concursos e chamadas de submissão de vídeos podem ser vistas a partir da página inicial dos vídeos,  
disponível em: <http://www.youtube.com/contests_main>, onde se podem encontrar concursos envolvendo 
marcas como Vaio, SKY, Dove, Johnson's Baby, Knorr, dentre outras. Acessado em: 03 mar. 2010.

168  O regulamento do concurso está disponível em: <http://sites.google.com/site/pulenoyt/>.
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TABELA 09: Dados do canal “carnaval”

Canal de  carnaval

Exibições do canal  638.274

Total de exibições do material enviado  804.769 

Participante desde 14 de abril de 2006 

Inscritos  1.085 

Amigos  388

Premiação 5º  Mais  vistos  (este  mês)  – 
Patrocinadores – Global

                     Fonte: Pesquisa de campo no YouTube, disponível em: <http://youtube.com>

A premiação desse concurso, diretamente, lida com o capital simbólico circulado no 

ambiente, ao oferecer aos vídeos ganhadores destaque na página inicial do YouTube de forma 

a alavancar  os  acessos  desse vídeo e,  possivelmente,  com reflexos  positivos  no canal  do 

usuário que publicou o vídeo como um todo. É nesta influência indireta sobre o canal do 

vídeo ganhador que podem estar outras formas de “premiação”,  visto que uma vez tendo 

maior  audiência  e  com sua  posterior  manutenção,  o  canal  pode,  além de  se  destacar  na 

comunidade,  aumentando o número de inscritos,  amigos e visualizações,  também preitear 

uma posição como parceiro do YouTube, para maior destaque e participação nos lucros de 

publicidade da plataforma. Além de integrar o vídeo promocional ao final das submissões169.

O canal organiza o conteúdo (próprio e dos participantes do concurso) em listas de 

reprodução,  de forma a criar sequências de vídeos  relacionados por tema, localidade,  etc. 

Sendo esta mais uma forma de aproveitamento e releitura do conteúdo gerado pelos usuários e 

de propagação da produção da comunidade170. 

Outra chamada de submissão de vídeos que se pode aqui citar sobre o YouTube é a 

relativa à criação de vídeos para a Central de Ajuda da própria plataforma (ver Figura 13). 

Esta é outra forma encontrada pela plataforma para receber a colaboração e aprimorar a área 

de documentação e a relação com os usuários,  aproveitando a visão dos mesmos sobre a 

plataforma. 

169  Segundo notícia do site do parceiro eBand, disponível em: <http://www.band.com.br/ jornalismo/tecnologia/  
conteudo.asp?ID=264092&origem=rss&utm_source=rss&utm_medium= jornalismo>. Acessado em: 26 fev. 
2010.

170  Para aumentar a interação entre o canal e demais usuários, ainda existem a utilização de outras mídias, como 
o Twitter,  no qual  se divulga o concurso (http://twitter.com/PuleNoYouTube/status/9250860586) e  outras  
promoções (http://twitter.com/PuleNoYouTube/status/9297658312).
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FIGURA 13: Banner da chamada de submissões de vídeo 
pata o Ajuda do YouTube

Logo,  estimulados  pela  popularidade  proveniente  desses  concursos,  os  usuários 

submetem seus vídeos e atuam em uma atividade coletiva de produção de vídeos temáticos de 

sua própria autoria, visto que tais materiais passam, presumidamente, por vigorosa análise dos 

avaliadores  do  concurso.  Pode-se  também imaginar  que  com um objetivo  em comum os 

participantes do concurso colaboram como a construção da imagem de uma marca ou evento 

(carnaval  brasileiro,  por  exemplo)  de  uma perspectiva  diferenciada  da  mídia  massiva,  ao 

passo que os usuários transmitem as suas visões e opiniões do tema em discussão.

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O YOUTUBE 

Com a discussão anteriormente realizada, o que se intentou foi, através da analise 

de  algumas  funções,  que  se  chamou  aqui  de  funções  pós-massivas  (LEMOS,  2005), 

sustentadas sobre os princípios da Web 2.0 e por consequência da cibercultura, verificar como 

tais funcionalidades operam em prol do incentivo e potencialização da produção colaborativa 

em mídias digitais.

Pode-se verificar com a descrição do YouTube e de suas funcionalidades, também 

através  de  análises  de  dados  e  de  algumas  pesquisas  realizadas  por  autores  de  diversos 

campos,  que o incentivo e  manutenção da geração de conteúdo é uma máxima para este 
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ambiente de compartilhamento de informações via vídeos, que são os mais acessados dentre 

as mídias similares da Web 2.0. 

O  atrativo  e  a  manutenção  da  colaboração  dos  seus  usuários  é  conseguida 

atentando-se para uma interface que apresenta as  possibilidades da ferramenta num estilo 

“tudo à mão” e que também torna a navegabilidade mais fácil e intuitiva. Apesar do caráter  

coletivo e da produção e interação social estruturadas através de redes de canais, estes podem 

ser customizados para que haja um sentimento de identificação e apropriação por parte dos 

usuários, como outro diferencial além do conseguido com os seus vídeos de produção própria 

(dentre estes estão os de “produção de si”) e a difusão de conteúdos produzidos por terceiros. 

A combinação  de  individualização  com a  produção  para  um único  acervo  que  pode  ser 

consumido pela coletividade é marca importante desse ambiente. 

Para organizar este  commons de vídeos (e de informações complementares como 

títulos, descrições, comentários, marcas, etc.) dentro do ambiente e também para ajudar na 

indexação de seu conteúdo por sites de pesquisa externos, a diversidade de categorias e tipos 

de canais tomam importante papel. Tais categorias se aliam à classificação realizada pelos 

usuários que publicam os vídeos e se utilizam de palavras-chaves como forma de alavancar a 

popularidade de seus vídeos,  surtindo efeitos,  não apenas em um determinado vídeo, mas 

também nos seus vídeos relacionados. 

Com estas  informações  e  mais  as  de  acesso,  incluindo  as  de  localidade  desse 

acesso, o YouTube gera uma gama de relatórios de estatísticas, que ajudam na análise de todos 

os  canais  e  seus  vídeos.  Estes  dados  possuem  um valor  em especial  para  os  parceiros, 

patrocinadores  e  demais  usuários  que  se  utilizam do  YouTube  com finalidade  comercial. 

Afinal, após algum tempo sem o retorno financeiro e com os crescentes índices de processos 

envolvendo direitos autorais e demais casos jurídicos, o YouTube tem investido na orientação 

de conteúdo e na produção de vídeos de maior qualidade, para desta forma superar críticas e, 

principalmente, aumentar a sua receita com a arrecadação e investimentos em publicidade 

com o fornecimento de outras modalidades de consumo de vídeo como o “ao vivo” (live  

streaming), a locação de vídeos, os concursos, etc. Mas, a plataforma continua se mantendo 

atrativa ao usuário comum e vem recebendo conteúdos de diversos gêneros, destacando-se os 

de entretenimento e os musicais.

Por  fim,  são  muitas  as  alternativas  de  expansão de  alcance  e  de  público  deste 

ambiente, que também oferece formas de acesso via dispositivos móveis e outros consoles, 



131

além de facilitar a utilização de seus vídeos em outros ambientes e de sua divulgação viral 

com a integração com outras mídias sociais e o fornecimento de vídeo como um elemento a 

ser adicionado em outros sites (embeded).

Dessa forma, fez-se uma aproximação do que se entende por commons digital, que 

fornece recursos à produção colaborativa, com o que é praticado em mídias sociais como o 

YouTube,  que  fornece  infraestrutura  para  a  geração  de  conteúdo por  parte  de  usuários  e 

parceiros externos. Pois, há uma abertura regulamentada pelo termo de uso para a utilização 

tanto da plataforma, como para o consumo de seus recursos, que podem ser vistos como anti-

virais,  à  medida  que,  embora  não  possam  ser  editados  em  si,  podem  fornecer  pauta  e 

ampliação do acervo, que cresce ligando-se a vídeos anteriores e mais populares, lembrando o 

crescimento de redes sociais em busca de maior visibilidade e popularidade.

Colocando-se a parte a limitação imposta pelos termos de uso e transferência de 

direitos autorais para a plataforma, tais perspectivas lembram que os atos colaborativos, que 

estão presentes em toda a história da internet e seus diversos projetos tecnológicos, sociais e 

culturais,  são  aproveitados  como  forma  de  arrecadação  de  mão  de  obra  voluntária  e 

participativa para a construção de um acervo de vídeos de suas informações complementares a 

ser  utilizado  pela  coletividade  (pautas  em  debates,  listas  de  reprodução,  concursos, 

relacionamento  entre  vídeos,  etc.),  no  caso  do  Youtube.  Acredita-se,  então,  configurar-se 

assim uma aproximação do que seria a construção social de  commons digital mediado por 

mídias  sociais  da  Web  2.0,  como  exemplificado  com  o  YouTube  e  a  sua  máxima  do 

“transmita-se”.
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6 CONCLUSÃO

Nesta  dissertação,  foram  discutidos  aspectos  comunicacionais  da  cibercultura, 

principalmente  os  que  se  relacionam  com  tecnologia  e  sociabilidade  através  de  mídias 

digitais, focando-se nas que manipulam conteúdos produzidos por seus usuários. Diante da 

existência dessa participação através de mecanismos propícios oferecidos pela  plataforma, 

foram relacionadas características que compõem tais mídias com colaboração e a subsequente 

produção coletiva no ciberespaço, o que se tem chamado de commons ou de rossio, imaterial e 

disponível.

Para melhor entendimento sobre como se dão esses ambientes de comunicação e 

informação no ciberespaço, considerou-se apropriada, como guia de reflexão, a utilização das 

três leis, propostas por Lemos (2003, 2005), que regem a cibercultura: (1) a da reconfiguração 

das mídias, (2) a da liberação do polo emissor de informações e (3) a da conectividade entre 

elementos desse processo comunicativo. A estas leis foram relacionados aspectos gerais da 

comunicação no ciberespaço e, posteriormente, aspectos relativos ao tipo específico de mídia 

da web estudado: a web social, web colaborativa ou apenas Web 2.0. Como referencial de 

análise,  considerou-se  que  existe  uma  gama  de  conceitos  e  práticas  que  compõem  e 

exemplificam a cibercultura e convergem para o que se entende como Web 2.0, visto que se 

assumiu que este novo paradigma representa, de forma geral, um modelo de plataformas web 

que  é  caracterizado  pela  interação  e  participação  dos  usuários,  formação  de  redes  e 

comunidades, além de gerenciamento de informação e conteúdo produzido por estes usuários.

Concordando com Pardo e Corbo (2007), interpretou-se, nesta dissertação, que a 

Web 2.0 é um conceito alicerçado predominantemente em três esferas: a técnica, a social e a 

comercial,  pois  se  considerou  assim  ser  um  modelo  de  negócios  que  se  utiliza  das 

potencialidades das tecnologias da informação e comunicação na web e da participação de 

seus usuários basicamente. Da mesma forma, assumiu-se que a cibercultura é composta não 

apenas de uma mudança na configuração técnica na circulação das informações, mas sim de 

alterações significativas em um conjunto de aspectos de diferentes esferas, como a política, a 

social,  a  econômica,  a  cultural,  dentre  outras,  concordando-se  assim com o que  apontou 

Lemos (2003). Com isso, conclui-se que o surgimento e rápida difusão do desenvolvimento 

de  plataformas  Web  2.0  e  a  criação  de  mídias  sociais  suportadas  por  estas  podem  ser 

facilmente caracterizadas como desdobramentos da cibercultura.
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Como  detalhado  ao  longo  desta  dissertação,  através  do  levantamento  de 

proposições de diferentes autores, ressaltou-se que com a reconfiguração das mídias ocorrida 

com a cibercultura, processou-se alterações em diversos aspectos:  (1) no conteúdo; (2) no 

tipo de leitor/usuário; (3) nos recursos e veículos (massivos analógicos, digitais); (4) no tempo 

em que se estabelece a comunicação (assincronismo ou sincronismo); e (5) na abordagem ao 

público  (massiva  ou  segmentada).  Contudo,  diante  de  tais  mudanças  e  de  uma  possível 

sensação  de  novidade  em termos  de  mídias  no  ciberespaço,  considerou-se  mais  coerente 

avaliar  as  tecnologias  da  comunicação  e  informação  como  pertencentes  a  um  processo 

continuo de reconfiguração, que alia as potencialidades provenientes do avanço tecnológico, 

com as possibilidades de interação e participação do público, além das experiências de mídias 

anteriores de forma a proporcionar a dinâmica vista na cibercultura no modelo atual. 

Como ponte entre o que foi tratado com relação a esta reconfiguração das mídias e 

a Web 2.0, considerou-se pertinente cinco dos sete princípios desse paradigma apontados por 

O'Reilly (2005). Estes cinco princípios foram então discutidos em uma perspectiva de que 

realizam tais reconfigurações através de componentes considerados técnicos, principalmente 

relativos ao  design e ao desenvolvimento da plataforma web. Tal divisão desses grupos de 

princípios da Web 2.0 foi feita por se considerar que representam orientações técnicas que 

regem tais aplicações e que diferem de metodologias anteriores. Considerou-se assim que os 

componentes que compõem os cinco primeiros princípios da Web 2.0 apresentados, são, dessa 

forma, instruções a serem adotadas em termos da engenharia de software, nas suas etapas de 

elaboração e desenvolvimento.

Passando-se para a segunda lei  da cibercultura,  a  da liberação do polo emissor, 

considerou-se, principalmente, que o cenário da cibercultura é montado de tal forma que fica 

marcado por mudanças no papel do usuário, que, devido às possibilidades técnicas, passaram 

a ser  colaboradores da plataforma,  como produtores de conteúdos ou como divulgadores. 

Teve-se assim a compreensão do aproveitamento da inteligência coletiva (LÉVY, 1998) dentre 

as  mídias  sociais,  como  fator  que  produz  e  organiza  os  conteúdos  de  forma  orgânica  e 

desonera a plataforma dos custos de produção e manutenção desse conteúdo, que é a base 

para esta nova forma de exploração comercial da web. Nesse sentido, considerou-se que a 

multiplicação dos emissores e a comunicação multidirecional (N – N) também favorecem a 

participação cidadã e a democratização dos meios de comunicação, o que tende a contribuir 

para a reconfiguração dos mecanismos habituais de controle.
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Ainda  com  relação  à  lei  da  liberação  do  polo  emissor  na  comunicação  da 

cibercultura, considerou-se que alguns componentes da Web 2.0 estão ligados, de forma a 

serem vistos como componentes sociais que formam um dos princípios, o do aproveitamento 

da inteligência coletiva pelas plataformas dessa web colaborativa. 

A partir  disto,  observou-se que  os  componentes  que  compõem essa  perspectiva 

social da Web 2.0, que promovem a estrutura da plataforma, permitem os fenômenos bottom-

up de sociabilidade e de produção que se têm visto no ciberespaço desde os primeiros anos 

deste século. É dessa forma que se entendeu o fato de amadores e especialistas formarem 

juntos o que se chamou de “cauda longa” (ANDERSON, 2006), designando a segmentação de 

conteúdos em nichos de mercado e demanda do público, que se apresenta diversificado e que 

autoalimenta e organiza tais conteúdos.

Considerou-se também que o aspecto social é tomado como uma das metas da Web 

2.0,  desenvolvida mediante a existência  dos  componentes  técnicos  anteriormente tratados. 

Nesse  sentido,  enquanto  estes  componentes  técnicos  são  considerados  importantes  para 

promover a forma como as aplicações de segunda geração da internet são desenvolvidas, em 

outra esfera, os componentes sociais podem ser vistos como destaque nesse novo paradigma. 

Dessa forma, conclui-se que os componentes técnicos têm em vista os componentes sociais, 

tentando aproveitar da melhor maneira a colaboração. No entanto, esta é vista como uma via 

dupla de retroalimentação contínua, onde se tem em mente que as questões sociais (captação 

de novos usuários, estímulo à sua permanência, divulgação, produção, etc.), a todo o tempo, 

interferem nas soluções técnicas vigentes.

Por  fim,  sobre  a  terceira  lei,  a  da  conectividade  generalizada,  entendeu-se  ser 

relativa à interconexão de redes e à sua expressão através das características de ubiquidade, 

pervasividade e mobilidade. Considerou-se que o componente organizacional da comunidade 

em torno da aplicação Web 2.0,  organizado com grande frequência,  no formato de redes 

sociais,  é  baseado  em descentralização,  o  que  intensifica  a  colaboração  e  estratégias  de 

crescimento e popularização da plataforma. Assim, conclui-se que o último princípio, o da 

produção  do  software para  o  uso  a  partir  de  mais  de  um  dispositivo,  engloba  tais 

características da conexão generalizada e até mesmo prediz o que se tem esperado em termos 

da “internet das coisas” de Russell (1999) e demais novos desdobramentos das mídias sociais 

e práticas comunicacionais na cibercultura.

Com este debate, apontou-se alguns desdobramentos das leis da cibercultura com o 
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auxílio de outros conceitos e práticas contemporâneas, para deste ponto se traçar um paralelo 

entre cada uma dessas leis e os componentes da Web 2.0, considerada como a provedora do 

fenômeno das mídias  sociais  e  da crescente adesão social  e  comercial.  Mostrou-se,  dessa 

maneira, uma concordância entre as leis e os princípios, de forma a interpretar os aplicativos 

da  Web  2.0  como mais  um aspecto  da  cibercultura,  diante  de  uma ótica  comunicacional 

aproveitada como modelo de negócios.

 Conclui-se então que a base de tais aplicativos é a colaboração, uma vez que a 

plataforma fornece meios de sociabilidade e de produção à sua comunidade de usuários e 

estes produzem o conteúdo e a dinâmica necessários para o desenvolvimento e expansão. 

Tendo-se como base  que  a  colaboração na cibercultura,  em especial  através  da 

internet, é evidente desde o desenvolvimento dos protocolos e tecnologias que a constituem, 

caracterizou-se  tal  ato  social,  ao  longo  das  práticas  sociais  na  cibercultura,  como  fator 

diferencial na composição das aplicações Web 2.0. Pois, considerou-se a colaboração como 

uma  ação  praticada  em projetos  sociais  para  geração  e  propagação  de  conhecimentos  e 

informações,  primeiramente,  com certo aspecto  ideológico  em causas  sociais,  envolvendo 

determinadas comunidades e, posteriormente,  com a ocorrência de uma apropriação desse 

caráter  colaborativo  marcante  na  ambiência  digital  por  projetos  comerciais.  Dessa  forma, 

conclui-se que tais projetos buscam aproveitar o potencial e a cultura da produção coletiva 

para serem os diferenciadores de uma série de aplicativos comerciais, principalmente na web, 

como o caso dos aplicativos aqui considerados como participantes do paradigma da Web 2.0. 

Os  atores  ou  agentes  envolvidos  nessa  dinâmica  foram  então  classificados  de 

acordo com a motivação e o tipo de vínculo,  denominando-se voluntários aqueles que se 

envolvem em causas  sociais  com ideologia em sua  constituição,  por  se  considerar  esta  a 

principal intenção, ou pelo menos a mais visível, no contexto geral. Apontou-se, também, os 

usuários  participantes  como  aqueles  que  sem  uma  causa  motivacional,  utilizam  as 

possibilidades  de  propagação  de  informações  e  de  interações  sociais,  que  produzem  e 

difundem melhorias, mashups e conteúdos das plataformas em questão, sendo motivados por 

estas. Fez-se essa divisão por se considerar importante assinalar as diferentes motivações para 

a produção colaborativa dos usuários, pois se notou que, no caso da participação em formatos 

no  modelo  Web  2.0,  esta  motivação  gira  em torno,  em grande  parte,  das  características 

comunicacionais e interacionais adotadas e possibilitadas pelas particularidades específicas 

das plataformas.
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Diante das produções desses usuários participantes, conclui-se que as aplicações 

Web  2.0  geram  acervos  de  dados  e  informações  digitais  que  podem  se  assemelhar  ao 

commons. Como a literatura sobre tal conceito costuma girar em torno de aspectos relativos à 

abertura  (existência  ou  não  de  limitação  ao  acesso)  e  à  regulação  de  uso,  considerou-se 

possível analisar tais aplicativos da web social como commons digitais, visto que apresentam 

tais preocupações, embora, contudo, restrinjam a liberdade de uso e imponham transferência 

para a plataforma dos direitos autorais dos recursos circulados na mesma. Ressaltou-se, neste 

sentido, que a produção coletiva dos usuários dessas mídias sociais de compartilhamento de 

conteúdos  apresenta-se  constantemente  disponível  para  ser  consumida e  para  gerar  novos 

produtos,  pois,  os  usuários  de  tais  commons costumam  reutilizar  os  seus  recursos 

imateriais/digitais (textos, imagens, vídeos, etc). Ainda sobre tais acervos digitais - como se 

pode também considerar o  commons gerado com as mídias sociais – considerou-se que são 

conjuntos de bens, que podem ser, diante de sua natureza, caracterizados como não rivais, por 

serem  imateriais,  ou  mesmo  antirrivais  (BENKLER,  2006),  quando  estimulam  novas 

produções a partir deles próprios.

Para estudar como os princípios da Web 2.0 e da colaboração são evidentes em uma 

mídia de conteúdo gerado pelo usuário, foi analisado o YouTube, site de compartilhamento de 

vídeos,  onde  se  caracterizam  inúmeros  meios  de  interação,  manipulação  dos  conteúdos 

gerados e, ainda, com menor evidência, a estruturação de seus usuários em redes sociais. Para 

tal análise, foram criadas categorias que expressam as funções pós-massivas da cibercultura 

(LEMOS, 2007) e como estas atuam para promover a produção coletiva, captação de usuários 

e  divulgação  de  plataformas  Web  2.0.  A partir  disso,  notou-se  uma forte  ligação  de  tais 

funções  com  os  princípios  e  componentes  de  sites  da  web  colaborativa,  pois  estas 

funcionalidades sempre se aprimoram com o intuito de incentivar o usuário à produção e à 

divulgação dos vídeos, promovendo a popularização do site, que cresce colaborativamente de 

acordo com as atividades permitidas nele mesmo.

As  categorias  foram  enumeradas  como:  (i)  interface,  navegabilidade  e 

customização;  (ii)  interatividade  e  organização  social  em  rede;  (iii)  geração  e 

compartilhamento de conteúdo; (iv) classificação, folksonomia ou tagging; (v) notificações e 

estatísticas; e (vi) mobilidade e integração com outras mídias. Com estas categorias, visou-se 

poder caracterizar, de forma geral, as mídias sociais digitais. No caso do YouTube, com tais 

categorias detectou-se funções pós-massivas que implicam em interatividade, segmentação de 
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conteúdos  e  participação  descentralizada  de  usuários  que  constroem  um  acervo  de  uso 

coletivo, considerando-se para tal o site como um todo.

Foi aplicada ao YouTube a análise guiada pelas seis categorias, com as quais, por 

meio  de  estudos  anteriores,  casos  e  dados  coletados  no  site,  mostrou-se  que  a  produção 

coletiva é intensamente incentivada e promovida a partir dessas várias funcionalidades. De 

forma geral, conclui-se que a interface do ambiente, os meios de interação, a produção ou a 

propagação de conteúdos, os métodos de organização e de análise qualitativa e quantitativa 

desse conteúdo, visam a atingir as metas e os princípios técnicos, sociais e comerciais da Web 

2.0 de adaptação e eficiência, colaboração e popularização na web.

Além das práticas e características analisadas  dentro das citadas  categorias,  três 

outras práticas típicas do YouTube também foram discutidas, por se mostrarem como outras 

formas  de  evidenciação  de  colaboração  dentro  desse  ambiente.  O  primeiro  uso  foi  em 

decorrência, dentre outros fatores, do site apresentar um vasto conteúdo, bem como várias 

formas de consumo e interação do público, dentro e fora do mesmo. Assim, conclui-se que tal 

uso evidencia que os vídeos desse site servem para alimentar debates da esfera pública, o que 

vem a ajudar em sua popularidade e altos níveis de acesso ao redor do mundo. 

A segunda prática apontada foi a possibilidade de criação de listas de reprodução, 

com a utilização de vídeos  de quaisquer  canais/usuários do site  para a  formação de uma 

sequência de vídeos. Sobre tal prática conclui-se que estimula o aproveitamento e interligação 

de vídeos, demonstrando-os como que pertencentes todos a um único acervo e não apenas 

como  relacionados  aos  usuários  publicadores  dos  mesmos.  Dessa  forma,  acredita-se  na 

possibilidade de utilização na forma de commons abertamente pelos usuários, mesmo com a 

permanência dos dados individuais de cada vídeo. 

A terceira prática destacada no YouTube foi a realização de concursos e promoções, 

principalmente por parceiros e patrocinadores do site. Sobre este uso, percebeu-se que este 

constitui uma tendência, que é a busca por orientar o conteúdo e aproveitá-lo para a promoção 

de marcas e captação de novos patrocinadores e colaboradores. Com isso, conclui-se que o 

site costuma reunir ao redor dessas marcas uma produção realizada por diferentes usuários 

com uma temática comum, gerando um produto derivado composto por diferentes vídeos 

colaborativamente submetidos pelos usuários de acordo com um regulamento especialmente 

divulgado, além do já previsto pelas normas de uso do YouTube.

Por fim, conclui-se que os ambientes gerados por aplicações Web 2.0 (e os bens que 
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tais sites gerenciam) sejam oriundos da produção e da difusão (no caso de conteúdos de outras 

mídias e autorias) coletivas dos seus usuários, formando, assim, um acervo que se aproxima 

do commons digital, evidenciando a colaboração (usuários para com demais usuários e mesmo 

usuários para com a plataforma) como prática essencial na configuração da cibercultura atual.
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