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RESUMO 

Para definir flash mob (ou flash mobilization) como o ato ou mobilização organizada no 
campo virtual que transcende a barreira do ciberespaço e concretiza-se no mundo palpável, 
este trabalho recorre à distinção entre virtual e real encontrada em Pierre Lévy, ao conceito de 
líderes de opinião, em Mauro Wolf, aos conceitos de territorialização e desterritorialização, 
em Deleuze e Guattari, e tribalização, em Michel Maffesoli. O que se intenta porém, é uma 
análise do fenômeno comunicacional flash mob a partir de um ponto de vista publicitário. 
Demonstrando assim, que estes eventos podem ser ferramentas alternativas de comunicação. 
Para tanto, recorre-se também aos conceitos de publicidade de guerrilha, em Dorrian, 
marketing viral, em Andrade, Mazzon e Katz, e buzzmarketing em Rosen, e Thomas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

flash mob; mobilização instantânea; publicidade de guerrilha; marketing viral; ciberespaço. 

 

ABSTRACT 

To set flash mob (or flash mobilization) as the act or mobilization organized in virtual field 
that transcends the barriers of cyberspace and manifests itself in the palpable world, this paper 
draws the distinction between virtual and real found in Pierre Lévy, the concept of leaders 
opinion in Mauro Wolf, the concepts of territorialization and deterritorialization in Deleuze 
and Guattari, and tribalization in Michel Maffesoli. What is intended however, is an analysis 
of the flash mob phenomenon communication from an advertising point of view. Thus 
demonstrating that these events can be alternative tools of communication. It uses also the 
concepts of guerrilla advertising in Dorrian, viral marketing, in Andrade, Mazzon and Katz, 
and buzz marketing at Rosen, and Thomas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Seria impossível conceber esta pesquisa e torná-la compreensível, sem definir 

corretamente e claramente os conceitos de “mundo real” e virtual, virtualidade e ciberespaço. 

E pontuar as principais diferenças entre o mundo do concreto, do cotidiano e o mundo do 

subjetivo. 

 O enfoque básico será dado ao meio internet e à forma como consegue unir pessoas 

desconhecidas, quebrando barreiras espaço-temporais. Pessoas de qualquer lugar do planeta 

podem acessar a rede mundial de computadores e interagir com outras pessoas, 

independentemente do espaço físico onde se localizem; desde que tenham os equipamentos 

necessários, elas se encontrarão no ciberespaço. 

  Em um vasto ciberespaço, onde não existem delimitações geográficas, políticas, 

religiosas ou raciais, pessoas relacionam-se com outras e aderem a movimentos, a grupos, 

tribos, que interagem entre si de acordo com seus interesses específicos afins, sem sequer 

encontrarem-se, ou conhecerem-se no mundo concreto. 

 Através desses grupos, os integrantes combinam ações no mundo virtual a se 

realizarem no mundo concreto. Essa interação de pessoas do “mundo real” no mundo virtual, 

organizados por alguns líderes, formadores de opinião, recebe o nome de flash mob ou flash 

mobilization (mobilização instantânea), que também são conhecidos pelo nome de 

inexplicable mobs ou (mobilizações inexplicáveis).  

 Estes movimentos são organizados no mundo virtual por formadores de opinião, 

blogueiros, líderes em comunidades virtuais através de e-mails, web logs, mensagens SMS, 

torpedos, e toda a infra-estrutura que a tecnologia oferece, com a finalidade de reunir um 

grupo de pessoas no mundo concreto, em algum lugar público, para manifestar-se de alguma 

forma, podendo esta manifestação ser bem peculiar. No primeiro evento com estas 

características no país, ocorrido em São Paulo em agosto de 2003, um grupo de pessoas que 

atravessava a rua em frente ao MASP, na Avenida Paulista, sentou na pista, tirou o sapato, 

bateu com o salto no chão, levantou e seguiu seu caminho.  

Porém o primeiro flash mob de que se tem relato, aconteceu em Nova Iorque, 

organizado pelo jornalista Bill Wasick, em maio de 2003. Ele mandou um e-mail impessoal 

para 50 pessoas, convidando-os a ir para a frente da loja Claire’s Acessories, uma loja de 

acessórios femininos. A informação vazou e a loja chamou a polícia, antes do evento 
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acontecer. 

 Trazendo para a realidade de Santa Maria, um flash mob que teve bastante repercussão 

na cidade foi a pichação das paredes da CESMA (Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria 

Ltda) após a retirada de uma exposição do artista Ênio Chaves Monteiro, por conter cenas 

supostamente obscenas em um lugar de possível acesso de menores. Os autores da pichação 

se encontraram em um fórum que discutia o assunto e combinaram fazer esse protesto.  Trata-

se de uma mobilização instantânea pelo fato dos autores não se conhecerem no “mundo real” 

e por uma afinidade bem pontual, combinarem o ato no mundo virtual e concretizá-lo no 

mundo palpável, mais exatamente nas paredes da escadaria da CESMA, no centro da cidade.      

 Alguns desses flash mobs serão estudados por este trabalho. Em um deles, o Free 

Hugs, um homem, quer chamar atenção para o descaso, para o egoísmo no relacionamento 

entre as pessoas, quando ninguém mais estende, ou abre os braços, em um ato de 

generosidade para com um desconhecido. Este homem, Juan Man, escreve em um cartaz: free 

hugs (abraços grátis), e sai pelas ruas com o cartaz em mãos. Primeiramente as pessoas olham 

desconfiadas para ele, e não lhe dão muita atenção. Passa-se algum tempo e uma senhora 

comove-se com a cena e estende os braços, convidando-o para um abraço. Após alguém 

tomar a iniciativa, várias pessoas que antes até poderiam estar com vontade de abraçá-lo, 

agora tomam coragem, pois não mais serão tachadas de ridículas.  

 Apesar da primeira pessoa a abraçá-lo, chama atenção o fato de o público jovem 

responder mais e ser mais suscetível ao apelo de Juan Man. Este movimento foi amplamente 

divulgado no ciberespaço, assumindo o posto de um vídeo viral, e esta atitude de Juan Man 

foi largamente reproduzida em inúmeros países do “mundo real” a fora. Um caso interessante, 

já que o free hugs é disposto como um clipe de música, é que a banda Sick Puppies que 

assume a trilha sonora, ficou conhecida pelo vídeo; sua música All the same, virou hit. Nos 

próximos capítulos veremos que o free hugs se enquadra dentro dos flash mobs em uma 

subcategoria denominada happening, pois envolve as pessoas em sua causa, as pessoas são 

sua causa, e não uma maneira de atingir seu objetivo.   

 Outro movimento da mesma linha a ser estudado neste trabalho será o jump day, 

quando pessoas no mundo inteiro, preocupadas com o aquecimento global, decidiram tomar 

uma atitude baseada em uma teoria de que se o globo se reposicionasse em sua trajetória, as 

reações do efeito estufa poderiam ser freadas ou evitadas. Para tal feito, um imenso número de 

pessoas do lado ocidental do mundo deveria pular no mesmo instante, e o impacto causado 
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pelo pulo recolocaria a Terra em sua trajetória correta, evitando catástrofes naturais. Até que 

ponto essa teoria é verdadeira ou funcional não cabe a este trabalho avaliar, mas várias 

pessoas do lado ocidental do globo compraram a ideia e pularam no dia e hora combinados, e 

o movimento já está em sua terceira edição. 

 Este trabalho tece alguns comentários sobre alguns flash mobs famosos, com grande 

repercussão mundial, como: free hugs e jump day. Porém, o real objetivo desta pesquisa é 

realizar uma análise minuciosa e criteriosa a respeito de mobilizações-relâmpago criadas com 

propósitos mercadológicos, evidenciando-se aí uma forma alternativa de comunicação, com a 

finalidade de posicionar e divulgar marcas, produtos, empresas, serviços, etc.  

São três os  flash mobs com fins publicitários analisados neste trabalho: O sing along 

trafalgar square, realizado em Londres pela empresa de telefonia T-Mobile; O The T-Mobile 

Dance, mob realizado em Liverpool pela mesma empresa de telefonia que organizou a 

mobilização londrina; O Oprah/Black Eyed Peas flash mob dance, realizado em Chicago pela 

mesma empresa de telefonia, T-Mobile, em parceria com a banda Black Eyed Peas, para a 

abertura da 24° temporada do programa de televisão norte americano, The Oprah Winfrey 

Show. 

 Através destes eventos, as empresas podem criar e estreitar um contato com os seus 

consumidores, expondo a marca diretamente durante alguns minutos, de forma agradável, 

interativa, prazerosa, divertida e com custos reduzidos em relação a mídias tradicionais.   

 Assim sendo, este trabalho de conclusão de curso, “Flash mobs, movimentos que 

transcendem o ciberespaço: uma ferramenta alternativa de comunicação”, busca evidenciar 

alguns aspectos da ocupação e interação humana no ciberespaço e, mais especificamente, 

como a publicidade faz, ou pode fazer uso desta nova forma de comunicação, o flash mob- 

para alavancar marcas e produtos, aproveitando-se das consequências dos esforços no campo 

do concreto cotidiano e do virtual.  

A internet é idealizada no século XX, mais precisamente na década de 60, com o 

objetivo de troca e compartilhamento de informações, voltadas, sobretudo, para a pesquisa e 

com fins militares. A Agência de Projetos de Investigação do Departamento norte-americano 

(ARPA) é quem começa a desenvolver um sistema de comunicação interligado com a 

finalidade de defender os Estados Unidos de um possível ataque nuclear. Com a evolução das 

pesquisas e o crescente aparato tecnológico, esta rede se difundiu, popularizando-se e 

tornado-se o que conhecemos hoje como internet ou rede mundial de computadores. Porém é 
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impossível falar de ciberespaço e internet sem mencionar o computador, máquina esta que 

despertou enorme interesse em grandes nações no final da II Guerra Mundial, visto o grande 

potencial estratégico e organizacional que ela possibilita.  

 Em meados de 1940, em plena Segunda Grande Guerra Mundial, militares dos Estados 

Unidos usavam computadores para quebrar e decifrar códigos alemães. 

Demorou alguns anos até a população ter acesso aos computadores e foi só no final da 

década de 80, e um pouco mais tarde no Brasil, já na década de 90, que o ciberespaço toma 

forma e entra definitivamente no cotidiano das pessoas. 

 Para se ter uma idéia do poder e do potencial da internet, através dos dados fornecidos 

por Castells (2003, p. 439), nos Estados Unidos, a internet é o meio que teve expansão mais 

rápida. O rádio precisou de trinta anos para alcançar sessenta milhões de pessoas, a TV 

precisou de quinze anos para atingir esse nível de usuários. Já a internet alcançou esse mesmo 

número em apenas três anos após o lançamento da rede mundial de computadores. 

O grande atrativo da internet é, e sempre foi, a possibilidade de se trocar e 

compartilhar idéias, estudos e informações com outras pessoas que, muitas vezes, nem se 

conhecem pessoalmente. Porém este cenário ficou mais evidente pelo recente advento do 

“mundo 2.0”, onde pessoas não são mais só receptoras, mas também produtoras e 

disseminadoras de informação, onde o foco passa para o usuário, que não precisa mais 

garimpar a informação, pois ela vem até ele. A internet se torna mais simples, sem tanta 

poluição visual, primando pelo conteúdo. A internet 2.0 surge para reforçar a questão social 

da internet, a colaboração e troca de informações entre usuários, onde a grande estrela é o 

conteúdo.  

 Com a chegada da internet e seu avanço, chegaram também os crimes virtuais. A 

“web 2.0” facilitou também a vida de falsificadores, hackers, bandidos virtuais, que se 

aproveitam de pessoas ingênuas ou que conhecem o ciberespaço muito superficialmente e 

acabam caindo em golpes fraudulentos. É por esses motivos que os aspectos relacionados à 

interação das pessoas no ciberespaço precisam ser estudados e aprofundados, “desbravando”  

essa “selva cibernética”, para que se possa compreender melhor as consequências dessa 

interação no “mundo real” e, então, utilizá-la a favor da área de comunicação. 

 Para tanto, este trabalho dedica-se a estudar os aspectos culturais e políticos da 

interação dos seres humanos nos dois mundos, “real” e virtual, tendo o ciberespaço como 
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mediador, ainda que o seu desafio seja, mais especificamente, analisar os flash mobs, com fins 

publicitários. Trata-se de atentar à sua aceitação, adesão e repercussão midiática e observar os 

flash mobs com maior repercussão, acompanhando a sua divulgação pela mídia. 

Uma das hipóteses para essa interação entre estranhos se efetivar no ciberespaço é que 

por a internet ser um veículo impessoal e desconhecido, as pessoas tanto possam ficar um 

pouco receosas a seu respeito, como se tornar muito corajosas. Estes atos são reflexos da 

possibilidade do anonimato que a internet permite a seus usuários. 

 O que leva uma pessoa a agir na concretude do seu cotidiano excitada por um 

movimento do ciberespaço é a afinidade com o assunto ou com os integrantes que organizam 

e façam parte deste movimento; essa afinidade se forma no ciberespaço e se torna tão forte, a 

ponto de transpor os limites do virtual e ganhar a realidade das ruas. 

Outra hipótese ainda, seria de que pelo fácil acesso e por não precisar se identificar, o 

usuário do ciberespaço torna-se mais corajoso, porém isso faz com que ele se envolva menos, 

crie uma “casca” (ou um personagem, como no second life1) para assuntos referentes ao 

ciberespaço, deixando suas emoções à parte.  

 Para levar um internauta a agir é necessário um esforço muito maior, algo que gere 

uma identificação. Havendo esta identificação, a internet se torna um meio muito poderoso, 

pois as informações circulam muito rápido e sem barreiras espaciais. 

 A internet é um veículo onde o usuário pode se mascarar, se esconder atrás de um 

pseudônimo e se tornar um usuário fictício. É um meio não presencial que encoraja pela 

possibilidade do anonimato, o internauta liberta-se e toma atitudes que, fora dos limites do 

virtual, provavelmente não tomaria, por que está se relacionando em um ambiente não 

palpável, que não possui contato físico com outras pessoas. 

 Por estes motivos, despertar emoção, compaixão, ou fazer com que a pessoa tome 

alguma atitude motivada pelo ciberespaço é muito mais difícil, mas contrariando esses fatores 

da inacessibilidade emocional dos personagens virtuais, as pessoas que comandam esse teatro, 

                                                           

1 Como o nome indica, trata-se de uma segunda vida totalmente virtual onde cada um pode ser aquilo que quiser. 
Um software/jogo que nos permite recriarmo-nos à nossa imagem e semelhança, com as características que 
desejarmos. É em todos os sentidos uma “segunda vida”, no sentido em que não é um jogo com um percurso 
estabelecido, mas sim uma vida em tudo igual à nossa, na dimensão virtual. Disponível em: < 

http://thinkmanagement.g.iscte.pt/2007/03/starwood-na-second-life.html>. Acesso em 17 de dez. 2009. 
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aqui do ambiente concreto, necessitam dessa gama de emoções para sobreviver, mas querem 

uma garantia para saber que não estão sendo enganadas. 

 É pela necessidade de relacionamento entre as pessoas e pela facilidade de divulgar 

informações que a internet possibilita que o flash mob se viabilize. Cabe, então, às empresas 

se aproveitarem deste ambiente favorável para divulgar seus produtos e serviços de uma 

maneira mais interessante e divertida para o consumidor. Através do entretenimento em grupo 

proporcionado a partir dos flash mobs com fins publicitários.            
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CIBERCULTURA 

 Nos dias de hoje, quando a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas, 

quase que de forma simbiótica, quando computadores, celulares, laptops, palmtops, Ipods, se 

transformam em peças fundamentais para a existência humana; encontrar uma pessoa que não 

possua um computador ou um celular, no mínimo, é praticamente inconcebível. Na era em 

que vivemos, conviver com máquinas intermediando o contato entre seres humanos é muito 

comum. E estes tempos em que máquinas e tecnologias “imperam”, é normal se ouvir falar 

em termos como sociedades virtuais, ciberespaço, virtualização. Porém, o virtual é retratado 

como algo que pura e simplesmente não existe, algo lúdico, que está no imaginário. 

 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, 
força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 
ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado no entanto à concretização efetiva 
ou formal.(...) Aqui cabe introduzir uma distinção capital entre possível e virtual que 
Gilles Deleuze trouxe à luz em Différence et répétition. O possível já está todo 
constituído, mas permanece no limbo. O possível se realizará sem que nada mude 
em sua determinação nem em sua natureza. É um real fantasmático, latente. O 
possível é exatamente como o real só lhe falta a existência. (LÉVY, 1996, p. 15) 
 

 

 O que Pierre Lévy afirma é que a diferença entre o “real” e o virtual ou atual é algo 

não tão complexo como se imagina, que o virtual é algo que se atualiza, que tem toda a 

possibilidade e potencialidade de se tornar “real”, passar para o mundo concreto, porém 

continua subjetivo, não palpável. Em outras palavras, é possível dizer que o virtual existe em 

um outro plano, ao qual não se possui acesso físico. Não se pode adentrar no ciberespaço 

como se entra em uma casa, uma biblioteca, um museu. Mas mesmo assim nos fazemos 

presentes nesse mundo abstrato constantemente. Ao ligar para uma pessoa, você encontra-se 

com ela no ciberespaço, ocorre um contato direto entre os dois, sem a necessidade de ambos 

estarem presentes em um mesmo ambiente físico. Apesar de tais facilidades provenientes 

deste mundo abstrato, o autor francês supracitado nos mostra que objetos ou objetivos virtuais 

não são menos ou mais importantes do que os “reais”, são apenas constituídos 

respectivamente de forma, matéria; e não-matéria.  

 É para ter acesso a este plano virtual, porém não menos “real”, que o homem se faz 
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valer das tecnologias existentes: internet, computadores e celulares, tecnologias estas que 

possibilitam o acesso, pois criam portais entre estes dois mundos paralelos. Ainda, segundo 

Lévy “estamos ao mesmo tempo aqui e lá, graças às técnicas de comunicação e tele-presença. 

(LÉVY, 1996, p. 27) 

 São com máquinas meticulosamente projetadas pela engenharia computacional que 

conseguimos as chaves do portão para este mundo não palpável. Através do uso destes 

artefatos, conseguimos penetrar, localizar e ser localizados nesse complexo mundo 

cibernético que nos envolve em sua emaranhada teia de fios e cabos. 

 

Não há identidade estável na informática porque os computadores, longe de serem 
os exemplares materiais de uma imutável idéia platônica, são redes de interfaces 
abertas a novas conexões, imprevisíveis, que podem transformar radicalmente seu 
significado e uso. [...] A principal tendência neste domínio é a digitalização, que 
atinge todas as técnicas de comunicação e de processamento de informações. Ao 
progredir, a digitalização conecta no centro de um mesmo tecido eletrônico o 
cinema, a radiotelevisão, o jornalismo, a edição, a música, as telecomunicações e a 
informática. (LEVY, 1993, p.102) 

 

A informática, juntamente com a internet, torna-se um meio aglutinador de conteúdo, 

à respeito de todas as áreas. Uma vez que, o conteúdo é produzido também pelo usuário, a 

partir de inúmeras interconexões e cruzamentos de informações. Porém, uma conseqüência 

salta aos olhos, a liberdade que a informação ganhou a partir da revolução do ciberespaço. Por 

isso, e pelo fácil acesso a informação é que a cibercultura se desenvolveu tão rapidamente e 

ganhou tantos adeptos.  

Com o processo de digitalização vivido hoje, a imagem, o vídeo, a música, as 

telecomunicações tornaram-se ágeis. Filma-se um acontecimento na rua, a partir de um 

celular ou uma câmera digital, e logo após se faz o envio do vídeo para o ciberespaço, 

disponibilizando esta informação para o mundo em uma velocidade fantástica. O mesmo 

acontece com a música de uma banda de garagem, que pode ser gravada e postada na internet. 

Ou o jornal que através da internet agora é capaz de atualizar as informações minuto à minuto, 

sem a necessidade de esperar o dia seguinte ou a próxima edição. É a velocidade 

incomparável vivida pela era das redes digitais.   

Porém as facilidades que encontramos hoje para utilizarmos o ciberespaço foram 

construídas passo a passo, através da evolução de várias áreas da ciência e do constante 
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avanço da tecnologia. O homem, a partir daí, foi criando novas formas de se comunicar.  

 

Um computador concreto é constituído por uma infinidade de dispositivos materiais 
e de camadas de programas que se recobrem e interfaceiam umas com as outras. 
Grande número de inovações importantes no domínio da informática provêm de 
outras técnicas: eletrônica, telecomunicações, laser... ou de outras ciências: 
matemática, lógica, psicologia cognitiva, neurobiologia. Cada casca sucessiva vem 
do exterior, é heterogênea em relação a rede de interfaces que recobre, mas acaba 
por tornar-se parte integrante da máquina. [...]A invenção do computador pessoal 
veio de fora; não apenas se fez independente dos grandes fabricantes da área, mas 
contra eles. Ora, foi esta inovação imprevisível que transformou a informática em 
um meio de criação, comunicação e simulação (LEVY, 1993, p. 101) 

 

São estas tecnologias que tornaram a informática um meio de comunicação de massa. 

Agora, com a criação e o usufruto do computador e do ciberespaço, qualquer pessoa pode ser 

um emissor de mensagens em larga escala, um comunicador de massa. Algo que possibilita o 

homem interagir, comunicar-se, compartilhar informações com seus semelhantes, afins ou 

não, mais rapidamente e sem a necessidade de um encontro no “mundo real”, transitando 

somente pelo emaranhado campo virtual, guiados por seus aparelhos informatizados que 

tenham acesso a rede mundial de computadores.  

 

Podemos compreender a cibercultura como a forma sócio cultural 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 e com a 
informática na década de 70. (LEMOS, 2003. p. 11) 

 

 A cibercultura surge com a necessidade de uma nova forma de relacionamento social, 

uma maneira de “encontro” sem a demanda de tempo para realizá-lo, sem a necessidade de 

deslocar-se até um local previamente estabelecido. O encontro ocorre pelo intermédio de 

máquinas, resultado de uma sociedade nova, aberta a novas tecnologias, que as recebe sem 

receio. Pelo contrário, utilizam estes artefatos tecnológicos sem moderação, buscando sempre 

uma maior conexão, seja ela atrás de amigos, informações, lazer, e aqui entram os flash mobs, 

com toda a sua carga de entretenimento, promovido pelos encontros e organizações prévias, 

realizadas no ciberespaço.  

 

O crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens 
ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes 
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daquelas que as mídias clássicas nos propõem. [...] estamos vivendo a abertura de 
um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar as potencialidades 
mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e humano. 
(LEVY, 1999, p.11) 

 

Com a cibercultura, máquinas como o celular e o computador fazem esse intermédio 

entre as pessoas, facilitando a comunicação e possibilitando um elo entre indivíduos 

localizados em pontos totalmente opostos do mundo. Uma vídeo conferência Brasil-Japão 

agora é possível sem a necessidade dos participantes deslocarem-se de seus países, cidades de 

origem. Basta apenas a utilização de um computador com acesso a rede mundial de 

computadores e uma webcam. 

 

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

 

 Sáez (2001) e Levy (1999) falam que a cibercultura está transformando nosso modo de 

perceber a distância e modificando as formas de nos relacionarmos com as pessoas, mas não é 

só isso, mudanças mais concretas tomam forma nas metrópoles e grandes cidades, como nos 

afirma Castells “As novas formas de comunicação sem fio estão redefinindo o uso do espaço 

de lugar e dos espaços de fluxos” (Castells, apud Lemos 2004). Horan complementa essas 

afirmações dizendo que “Nas cidades contemporâneas, os tradicionais espaços de lugar (rua, 

praças, avenidas, monumentos) estão, pouco a pouco, transformando-se em espaços de fluxos, 

espaços flexíveis, comunicacionais, “lugares digitais” (Horan, apud Lemos 2004). Através de 

Tecnologias como o Wi-fi2, Bluetooth3, as pessoas adquiriram uma liberdade e uma 

mobilidade ainda maior. É comum ver grupos de pessoas trocando arquivos via Bluetooth, 

formando uma rede de transferência de arquivos sem fio, caseira. Ou ainda, ver pessoas 

sentadas em praças, bares, cafés, ruas, avenidas, praias etc, conectadas a internet ao ar livre 

somente com um laptop, sem a necessidade do uso de cabos. Uma vez que inúmeras cidades 

                                                           

2
 O Wi-fi é a tecnologia que permite a conexão sem fio e de alta velocidade com a Internet através de ondas de 

rádio, segundo o dicionário de internet AISA. Disponível em: <http://www.aisa.com.br/diciona.html>. Acesso 
em 03 de out. de 2009. 
3
 Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a 

transmissão de dados entre dispositivos compatíveis com a tecnologia. Disponível em: < 
http://www.infowester.com/bluetooth.php> Acesso em 03 de out. de 2009 
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vem investindo para possuir uma cobertura Wi-fi total, como é o caso de Veneza4, que no dia 

03 de julho de 2009 fez o lançamento de sua rede de internet. Agora qualquer morador ou 

turista da cidade italiana das gôndolas, pode acessar a internet em qualquer ponto da cidade. 

Através do exemplo de Veneza, nota-se como a cibercultura influencia a paisagem urbana de 

uma forma mais concreta. Passível de ser vista a olho nu. A intervenção da cibercultura nas 

paisagens urbanas é um ponto de convergência entre vários autores. 

 

as implicações do novo modelo de infra- estrutura estão apenas começando a serem 
entendidas na primeira década do século 21. Ao invés de estar isolada em casas e 
escritórios, a conectividade espalhou-se por árvores, parques, cafés e outros espaços 
urbanos públicos de mediação digital recentes. Ao invés de trazer o usuário para a 
rede, pela primeira vez a rede está sendo levada ao usuário. (TOWNSEND, apud 
Lemos 2004). 

 

 E assim como a internet 2.0, onde a informação vem até o usuário, as novas formas de 

conexão a internet traçam o mesmo caminho. A partir de hotspots, pontos de liberação de 

sinal Wi-fi, a rede está englobando os usuários em sua trama, como é o caso de Veneza. Além 

de não precisarmos mais estar presos a cabos para acessar a internet. Agora pode-se acessar a 

internet de qualquer lugar da cidade. 

 

Cria-se, na era da conexão, um ambiente de acesso e troca de informações que 
envolve os usuários. A fase atual da computação ubíqua, dos objetos sencientes, 
dos computadores pervasivos e do acesso sem fio mostra a emergência da era da 
conexão e da relação cada vez mais intrínseca entre os espaços físicos da cidade e o 
espaço virtual das redes telemáticas. (LEMOS, 2004: p.21) 

  

 A rede ubíqua, onipresente que vem sendo sonhada por muitas pessoas, lentamente 

vem tomando forma, ganhando corpo e espaço. No entanto, esse processo tende a demorar um 

pouco, pois os custos de se instalar hotspots capazes de cobrir uma cidade inteira ainda são 

altos. Porém a computação pervasiva5 tem a missão de solidificar a idéia de cidades com 

                                                           

4
 Veneza comemora cobertura Wi-Fi. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1218043-6174,00.html > 

Aceso em 03 de out. de 2009. 
5
 A Computação Pervasiva (do inglês, Pervasive Computing), é uma área recente de pesquisa, considerada o 

novo paradigma do século XXI, que visa a fornecer uma computação que se move para fora das estações de 
trabalho e torna-se transparente na vida cotidiana das pessoas. O indivíduo não precisa ter vastos conhecimentos 
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cobertura total, possibilitando uma mobilidade e uma conectividade ainda maior. A 

computação pervasiva é aquela que se move para fora das barreiras do trabalho, do escritório, 

e ganha espaço na vida dos usuários. O indivíduo vai se afeiçoar pouco a pouco à ideia e às 

facilidades que a tecnologia oferece, pois a computação pervasiva visa a integração das 

tecnologias de informação com o dia-a-dia das pessoas de maneira simples e transparente. 

Estas inovações vão sendo incorporadas a sociedade, principalmente pelo público jovem, 

sedento por novidades.  

Porém, na época em que vivemos em que o “ser jovem” está na “moda”, estas 

tecnologias ganham espaço em todas as faixas etárias. Em meio a pós-modernidade, mãe e 

filha se vestem iguais, utilizam artefatos para serem aceitas como pessoas “bacanas e 

antenadas”.  

 

O falar jovem, o vestir-se jovem, os cuidados do corpo, as histerias sociais são, 
largamente, partilhadas (no todo social). Todos, quaisquer que sejam as idades, 
classes, status, são, mais ou menos, contaminados pela figura da “eterna criança”. 
Numa palavra, e este é o objeto de minha reflexão atual, parece-me que à estrutura 
patriarcal e vertical está se sucedendo uma estrutura horizontal e fraternal. 
(MAFFESOLI, 2007, p. 99) 

 

Vive-se em uma sociedade onde o pai deixa de ser a figura carrancuda, 

amedrontadora, a pessoa “quadrada” e passa a ter a imagem do amigo. E para ter essa 

imagem, as pessoas mais velhas tem que se equiparar as mais jovens em conhecimento e 

domínio da cultura atual. A partir de tais reflexões, nota-se, que o ciberespaço ganha adeptos 

não só nas fileiras jovens, mas também nas pessoas adultas e nas de mais idade, que não 

querem ficar ultrapassadas e perder o contexto da contemporaneidade. Vivemos a era da 

comunicação e da mutabilidade por meio dela, vivemos a era da comunhão do “estar-junto” 

como meio de aceitação.  

 

Comunicar é passar de identificação em identificação, fora da noção de identidade 
imutável, na busca de prazer, de sinergia, da sintonia, da comunhão, da conjunção 
social, do estar-junto que permite viver intensamente o “fantástico do cotidiano” [..] 

                                                                                                                                                                     

sobre a tecnologia, ele apenas usufrui dos benefícios que a mesma pode oferecer. A computação pervasiva 
desenvolveu-se devido a crescente integração da tecnologia da informação com o dia-a-dia das pessoas.  Com 
isso, conclui-se que o principal objetivo da computação pervasiva é tornar o uso do computador transparente ao 
usuário.  Disponível em <http://www.fittecnologia.org.br/VerArtigo.aspx?Laboratorio%20RFID%20= 
%20Computa%C3%A7%C3%A3o %20 Pervasiva%20e%20RFID%20&Id=41> Acesso em 06 de out. de 2009. 
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Comunicar, na linguagem dos jovens de agora, é “ficar”. Mas este ficar é oposto da 
permanência. É um ficar que passa. [...] Na pós-modernidade, a socialidade assume 
o papel de protagonista e ganha o primeiro plano no palco do vivido cotidiano. 
Portanto, a cena pós-moderna constitui-se pela comunicação como um desejo e um 
prazer de estar-junto válido em si mesmo, como um ritual não formalizado da 
vibração em comum. (SILVA, 2004, p. 45)  

 

E, os flash mobs, movimentos aqui estudados, nada mais são do que maneiras de 

exercitar este “estar-junto”, esta comunhão entre pessoas diversas, que na maioria das vezes 

não se conhecem pessoalmente, porém, buscam um mesmo ideal, a igualdade. Naquele dado 

momento em que o mob acontece, todos são iguais, independente de idade, classe, etnia ou 

religião.  

Todavia, o “estar-junto” dos flash mobs só é possível por meio do ciberespaço, que 

permite a comunicação entre os mobers (pessoas que participam de flash mobs) pois é ele 

quem permite o contato e a comunicação entre organizadores e participantes destes eventos, 

sem a necessidade de um encontro presencial, face-a-face. É através do ciberespaço, que se 

percorre inúmeros quilômetros no espaço concreto, sem sair da frente do seu computador, é 

ele que promove o encontro virtual de pessoas separadas fisicamente.   

  Foi a facilidade, já citada anteriormente por Sáez (2001), que a cibercultura nos 

possibilitou, a quebra de referências espaço-temporais. Através de meios eletrônicos temos 

acesso instantâneo com determinada pessoa, independente da distância que nos separa.  

Lemos (2003), afirma que toda a mídia quebra a barreira espaço-tempo, que esta não é 

uma exclusividade da internet ou do celular. Pinturas rupestres, escritas, telégrafos, rádio, 

televisão. Todos estes meios que conseguem separar enunciador ou autor do enunciado. 

 Assistir um filme de Charles Chaplin, ler um livro de Edgar Allan Poe são exercícios 

de separação espaço-temporal. Pois o autor da obra já nem vive mais entre nós, como nos 

exemplos, mas seu trabalho persiste para a posteridade. Mesmo hoje, em pleno século XXI 

podemos apreciar e analisar pinturas feitas em cavernas milhares de anos atrás. Idealizadas, 

executadas há milhares de anos e apreciadas até hoje. 

Levy (1999, p.15), afirma ainda, que nas sociedades orais as mensagens eram passadas 

no mesmo contexto em que eram produzidas, minimizando assim as possibilidades de uma 

interpretação errônea. Através de um diálogo, qualquer possível dúvida que viesse a existir, 

seria logo eliminada com uma simples pergunta direta ao seu interlocutor. Entretanto, muito 

conhecimento era perdido e desperdiçado pela dificuldade de transmiti-lo em grande escala e 
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pela “regionalização da informação”, uma vez que, eram necessárias viagens para transmitir o 

conhecimento para outras pessoas e povos. Porém, com o advento do ciberespaço e da 

cibercultura, estas viagens podem ser feitas de maneira virtual. 

 

Após o surgimento da escrita, os textos se separam do contexto vivo em que foram 
produzidos. É possível ler uma mensagem escrita cinco séculos antes, ou redigida a 
cinco mil quilômetros de distância – o que muitas vezes gera problema de recepção 
e interpretação. Para vencer essas dificuldades, algumas mensagens foram então 
concebidas para preservar o mesmo sentido, qualquer que seja o contexto (o lugar, a 
época) de recepção: são as mensagens “universais” (ciência, religiões do livro, 
direitos do homem etc.). Esta universalidade, adquirida graças à escrita estática, só 
pode ser construída, portanto, ao custo de um certa redução ou fixação do sentido: é 
um universal “totalizante”.  A hipótese que levanto é a de que a cibercultura leva a 
co-presença das mensagens de volta a seu contexto como ocorria nas sociedades 
orais, mas em outra escala, em uma órbita completamente diferente. A nova 
universalidade não depende mais da auto-suficiência dos textos, de uma fixação e de 
uma independência das significações. Ela se constrói e se estende por meio da 
interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação permanente com as 
comunidades virtuais em criação, que lhes dão sentidos variados em uma renovação 
permanente. (LEVY, 1999, p.15) 

 

 A informação pode, e é construída a partir do conhecimento mútuo, através das 

experiências pessoais postadas em sítios específicos, como o Wikipédia, uma enciclopédia 

virtual, construída a partir da interconexão das informações e conhecimento dos internautas, e 

de livre acesso a qualquer usuário da rede mundial de computadores.  

 

Conexões e reinterpretações que serão produzidas ao longo de zonas de contato 
móveis pelos agenciamentos e bricolagens de novos dispositivos que uma 
multiplicidade de atores realizarão. [...] um verdadeiro trabalho coletivo. (LEVY, 
1993, p.107) 

 

É a informação quebrando inúmeras barreiras, alavancada pela internet, um meio 

comunitário e igualitário, capaz de unir pessoas separadas por um “abismo” cultural e 

geográfico. 

 Nota-se, portanto, que a quebra da barreira espaço-temporal não é uma exclusividade 

da internet e dos telefones móveis, porém, um de seus atrativos e diferencial, é o tempo real. 

Esta barreira do tempo e do espaço já não existe, mesmo para confecção do livro ou do filme. 

Porém, com a internet e o ciberespaço esta quebra é imediata, ao vivo.  

 Por isso, o ciberespaço se apropria das qualidades das sociedades orais e as combina 
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com as qualidades da linguagem escrita, tendo em vista que a internet é um meio de troca de 

informação e conhecimento, pode-se manter um diálogo, fazer perguntas, aglutinar 

informações através do conhecimento coletivo, minimizando assim os possíveis erros de 

interpretação.  

Com a quebra da barreira espaço-tempo, ocorre também o apogeu da “regionalização 

do conhecimento”, uma vez que não existem fronteiras espaciais e geográficas no 

ciberespaço; as informações trocadas via internet, em sua maioria, se dão de forma escrita, 

através de comunidades virtuais que Levy (1999, p. 27) define como “um grupo de pessoas 

que se corresponde mutuamente por meio de computadores interconectados”. Estas 

informações ficam guardadas ou arquivadas em e-mails, web logs, fóruns, disponíveis para  

acesso a qualquer momento.    

 Um dos atrativo  mais marcante da internet é a liberação do pólo emissor de conteúdo. 

A linha fixa e precursora do mass media: enunciador, enunciado e receptor, assim como a 

barreira espaço-temporal, também foi quebrada. Na internet, produtor também é receptor e 

vice-versa. Através de um web log, miniblog, comunidade virtual ou outra das inúmeras 

maneiras de expressar a opinião na internet, qualquer pessoas pode se tornar uma formadora 

de opinião, quebrando assim a exclusividade que por longos anos foi privilégio de poderosos 

veículos de comunicação, que decidiam o que deveriam repassar ao público de acordo com o 

seu interesse. Por isso, afirma-se que a internet e o ciberespaço são meios comunitários e 

igualitários. 

 

Os tradicionais meios de comunicação tidos como de massa não são mais os únicos 
instrumentos formadores das idéias partilhadas pelos membros de uma sociedade. 
A comunicação integrada a uma organização tecnológica e adequada a um regime 
de visibilidade pública, é a forma de vida emergente desta atual mídia produzida 
através do interativismo do ciberespaço. (SCHIECK, 2006: p.2)  

 

  Pessoas comuns que veiculam seu trabalho na web podem ter seus textos lidos, 

tornando-se escritores famosos sem a necessidade de uma editora que o apóie. Bandas 

independentes proliferam-se com velocidade viral em sítios como My Space, Face Book, You 

Tube, em busca de um sucesso através da mídia alternativa e acessível que a internet é. Foi o 

caso da banda Sick Puppies, que ficou conhecida pela música All the same, no vídeo do flash 

mob Free Hugs. A música assume o papel de trilha sonora, uma vez que, o vídeo é disposto 
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como clipe musical.   

 

A conexão generalizada traz uma nova configuração comunicacional onde o fator 
principal é a inédita liberação do pólo da emissão – chats, fóruns, e-mail, listas, 
web logs, páginas pessoais – o excesso, depois de séculos dominado pelo exercido 
controle da emissão pelos mass media. (LEMOS, 2003) 

   

A palavra chave desta era é a conectividade, a ligação entre as pessoas, que possibilita 

a transmissão de informações. Os indivíduos deixam de ser somente hospedeiros e 

repassadores da informação, tornando-se produtores de conteúdo. Através de web logs, 

paginas pessoais, e-mail, twitter, pessoas comuns, relatam suas experiências, seus anseios e 

divulgam suas opiniões sobre os mais diversos assuntos.  

 O formato convencional, onde o conteúdo é filtrado, mexido, elaborado por poucos, 

antes de ser repassado ao grande público, agora perde terreno, ou ao menos adquire um 

inimigo ou rival à altura. A internet, por meio do ciberespaço, quebra este formato; agora, 

muitos criam para muitos. “É a auto-geração de conteúdo, é a emissão auto-direcionada e é a 

auto-seleção na recepção por muitos que se comunicam com muitos” (CASTELLS, apud 

Schieck, 2006, p.3). 

 A internet e o ciberespaço chegaram para quebrar barreiras espaço-físico-temporais. 

Para “unirem-se” as pessoas não mais necessitam estar em um mesmo ambiente físico, basta a 

vontade e a afinidade em algum assunto, sítios de relacionamento, web logs, e-mails. São 

inúmeras as possibilidades e campos de relacionamento abertos pela rede mundial de 

computadores. 

 

Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma base de 
afinidade por intermédios de sistemas de comunicação telemáticos. Seus membros 
estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesses, pelos mesmos problemas: a 
geografia, contingente, não é mais nem um ponto de partida, nem uma coerção. 
Apesar de “não presente”, essa comunidade esta repleta de paixões e de projetos, de 
conflitos e de amizades. Ela vive sem lugar de referência estável: em toda parte onde 
se encontrem seus membros móveis... ou parte alguma. A virtualização reinventa 
uma cultura nômade, não por uma volta ao paleolítico nem as antigas civilizações de 
pastores, mas fazendo surgir um meio de interações sociais onde se reconfiguram 
com um mínimo de inércia. 
Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação, se virtualizam, eles 
se tornam “não presentes”, se desterritorializam. Uma espécie de desengate os 
separa do espaço físico ou geográfico ordinários e da temporalidade do relógio e do 
calendário. (LÉVY, 1996, p. 20) 
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 Levy e Maffesoli discorrem sobre essas possibilidades comportamentais promovidas 

pela cibercultura de maneira muito semelhante, porém, com nomenclaturas diferentes. O 

primeiro, fala em comunidades virtuais, já o segundo, denomina este comportamento como 

tribalismo.  



 

 

23

 

 

2.2 A TRIBO 2.0 

Independente do verbete, o modo como as pessoas interagem no ciberespaço é o 

mesmo: relacionam-se e buscam identificação através de núcleos de interesses afins. Este 

comportamento tribal ou comunitário é a forma de relacionamento vigente na cultura 

contemporânea, cujo objetivo parece ser encontrar pessoas com pensamentos idênticos ou 

semelhantes, independente da distância que as separem. Seja seguindo alguém pelo twitter, 

seja através de comunidades virtuais em sítios de relacionamento, dentre tantas outras formas 

possibilitadas pelo ciberespaço.   Segundo Maffesoli (2007, p.98):  “A realidade do tribalismo 

está aí, cegante, para o melhor e para o pior. É uma realidade incontornável e não está 

limitada a uma área geográfica particular.” 

 

Ao contrário do universalismo abstrato, próprio das filosofias modernas, o 
tribalismo coloca em jogo um processo complexo feito de participação mágica, de 
interações múltiplas, em harmonia com as pessoas e as coisas. É esta efervescência 
assim que torna a época tão envolvente! (MAFFESOLI, 2007, p. 101) 

 

 Quando poderíamos imaginar que seria tão fácil falar a inúmeras pessoas. Pessoas 

comuns realizando múltiplas interações com a quebra do pólo emissor das mensagens – antes 

exclusivamente por conta da mídia (Lemos, 2003) - e das fronteiras espaciais. Indivíduos que 

criam elos com outros, que jamais imaginaram conhecer, e juntos organizam-se em tribos 

conceituais. 

O sentimento e a necessidade de pertencer a algo fortalece este comportamento tribal, 

que remete a tempos arcaicos; à necessidade de ser aceito pelos demais, a um ambiente de 

maior segurança, à possibilidade de expressar opiniões e contar com o interesse dos demais 

integrantes do grupo. Uma vez que todos interagem através de assuntos afins, os inseridos 

neste grupo se tornam menos inibidos para colocar sua opinião a respeito de determinado 

assunto. Ou não.  

Basta apenas comunicar-se, sem a necessidade de expressão de opiniões e valores 

próprios, para fazer parte de um grupo, para ser notado, para existir perante os demais 

componentes do grupo. Comunica-se basicamente e principalmente para estabelecer elos com 

semelhantes, muito antes da necessidade da transmissão de conhecimentos, opiniões e 

informação. 

 

Não se entra em comunicação, necessariamente, para dizer algo. Não se entra em 
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comunicação, obrigatoriamente, para expressar um conteúdo. Entra-se em 
comunicação para “se” dizer alguma coisa e assim comungar, estabelecer uma vida 
em comum. (SILVA, 2004, p. 44) 

 

Estamos vivendo uma era de retorno a tempos arcaicos, entretanto, não é um simples 

retorno comportamental a valores antigos, essa “regrediência” ou “ingresso” (Maffesoli 2007) 

acontece enlaçada com as novas tecnologias, provocada por sentimentos dionisíacos 

estruturados em uma sociedade hedonista e que estremece com o pensamento de solidão, é o 

medo de estar só. Suplantado por estes sentimentos, o prazer do “estar-junto” ganha força e 

alicerça-se na segurança que o indivíduo possui ao sentir-se parte de um todo. 

 

Se pode caracterizar a pós-modernidade pelo retorno exacerbado ao arcaísmo. É 
certamente isto que mais choca a sensibilidade progressista dos observadores 
sociais. Ao progresso linear e seguro, causa e efeito de um bem estar social, está por 
suceder uma espécie de “regresso” caracterizado pelo “tempo das tribos”. [...] Pode-
se falar, neste sentido, de “regrediência”, como volta em espiral de valores arcaicos 
enlaçados com o desenvolvimento tecnológico. Estou propondo, atualmente, um 
outro termo: “ingresso”, que, à imagem do que se encontra em certas línguas 
romanas (espanhol, italiano, português), coloca o acento no fato de que pode existir 
um caminho que não tem um fim, um caminhar ainda sem finalização. Entrar (in-
gresso) sem progredir (progresso), eis o que parece estar em jogo para as nossas 
tribos contemporâneas. Elas não têm a esperar um fim, um projeto, econômico, 
político, social, a realizar. Elas preferem “entrar dentro” do prazer de estar juntos, 
“entrar dentro” da intensidade do momento, “entrar dentro” da fruição deste mundo 
tal como ele é. (MAFFESOLI, 2007, p. 98) 

 

Não se busca hoje um ideal político, social. Hoje, a principal meta é a felicidade, o 

prazer, o bem-estar. É “curtir o momento” aproveitá-lo ao máximo. E a “curtição” é uma das 

premissas básicas dos flash mobs, movimentos que promovem o “estar-junto” com inúmeras 

pessoas e tornam a experiência dessa convivência uma lembrança prazerosa. 

  
 

Agora, cada vez mais, nos damos conta que mais vale considerar a sincronia ou a 
sinergia das forças que agem na vida social. Isso posto, redescobrimos que o 
indivíduo não pode existir isolado, mas que ele está ligado, pela cultura, pela 
comunicação, pelo lazer, e pela moda, a uma comunidade. (MAFFESOLI, 1998, p. 
114) 

 

 A idéia do indivíduo que sai de seu espaço natural, adentra o ciberespaço e vai em 

busca de outro ambiente, um “ambiente” virtual, uma comunidade onde encontra semelhantes 

e pode se sentir parte de um grupo, parte de um todo, exemplifica as observações de 

Maffesoli, já que a cibercultura promove uma reconstrução do ideal comunitário. Pessoas 
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unidas em comunidades são mais fortes, pois lutam pelos mesmos ideais e buscam os mesmos 

objetivos.  

 Por mais peculiar que seja a cultura onde se insere um indivíduo, por mais remoto que 

seja o lugar onde ele reside espacialmente, ao adentrar ao ciberespaço essa pessoa encontrará 

semelhantes. E indivíduos que compactuam os mesmos gostos acabam por relacionar-se de 

forma mais intensa e verdadeira, por sentirem-se mais à vontade.  

 Grandes exemplos deste comportamento tribal é o sucesso de sítios que se 

consagraram graças a essa tendência, como o Orkut, o Face Book, o My Space, o Hi 5, dentre 

tantos outros, que são uma extensão do relacionamento humano no ciberespaço. Outro sítio 

que demonstra essa tendência é o Second Life que, como o nome já sugere (segunda vida), é 

um espaço destinado para as pessoas reinventarem-se e relacionarem-se no mundo virtual, 

através de nick names, “personagens” construídos pelo próprio internauta.   

  Mesmo conhecendo as pessoas no “mundo real”, esse comportamento de tribos 

virtuais segue uma corrente da vida moderna, isto é, as pessoas têm menor disponibilidade 

para encontros face a face e acabam encontrando-se no mundo virtual por falta de tempo. Ao 

analisar superficialmente esse comportamento, chega-se a conclusão de que se trata de uma 

geração do isolamento, mas um olhar mais atento nota que a interação é bastante grande, só 

que ela se dá através de máquinas, computadores, celulares, que mediam o contato entre as 

pessoas.  

    

Desta maneira, o que ressalta de várias pesquisas estatísticas, é que cada vez mais 
pessoas vivem como “celibatários”. Mas o fato de serem solitárias, não significa 
viver isoladas. E conforme as ocasiões que se apresentam (...) o “celibatário” se 
junta a tal ou qual grupo, se liga a tal ou qual atividade. E assim, através de 
múltiplos vieses (...) se constituem as “tribos” esportivas, de amigos, sexuais, 
religiosas ou outras. Cada uma delas tem durações variáveis de vida, conforme grau 
de investimento de seus protagonistas. (MAFFESOLI, 1998, p. 195)  

 

 Com a criação da internet, da exploração do mundo virtual e destes ambientes 

cibernéticos para debates de assuntos afins, um novo fenômeno é presenciado, a 

desterritorialização, um espaço ou não-espaço onde a necessidade das pessoas se 

manifestarem tem lugar para aflorar, um espaço que pode ser acessado de qualquer lugar do 

mundo, salvo restrições tecnológicas, onde há produção e consumo de informações e idéias. 



 

 

26

 

 

2.3 OS TERRITÓRIOS DA NOVA COMUNICAÇÃO 

 O conceito de desterritorialização, na forma como o abordam Deleuze e Guattari 

(1992), vem complementar a ideia deste trabalho, pois o cidadão comum territorializado passa 

a ocupar “um outro território” a partir do momento que adentra o mundo cibernético. Ele se 

desterritorializa de seu espaço geográfico no mundo e, uma vez que o ciberespaço não possui 

barreiras espaciais, nem físicas e nem temporais, ele se transforma, em princípio, em um 

cidadão “sem território”. Mas, ao visitar sítios e consumir informações de seu gosto, 

disponibilizadas por outra pessoa, que também se desterritorializara de qualquer lugar do 

planeta, ele passa a compartilhar um novo território, pois se reterritorializam no ciberespaço.  

É este mesmo o significado que Lévy (1996, p. 17) dá ao termo “ciberespaço”, trata-

se, segundo ele, de “um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores” que nomeia “não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital”, 

mas, também “os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”, funcionando como 

suporte e abrigo de uma “inteligência coletiva”.  

 Assim, ao visitar novos ambientes virtuais o nosso cidadão se reterritorializa quando 

encontra semelhantes, pessoas como ele, interessadas nos mesmos assuntos, seja política, 

esporte, sexo, religião, ou pura e simplesmente a vontade de fazer novas amizades.  

 

 
Já nos animais, sabemos da importância dessas atividades que consistem em formar 
territórios, em abandoná-los ou em sair deles, e mesmo em refazer território sobre 
algo de uma outra natureza (...) Com mais forte razão, o hominídeo: desde seu 
registro de nascimento, ele desterritorializa sua pata anterior, ele a arranca da terra 
para fazer dela uma mão, e a reterritorializa sobre galhos e utensílios. Um bastão, 
por sua vez, é um galho desterritorializado. É necessário ver como cada um, em 
toda idade, nas menores coisas, como nas maiores provações, procura um território 
para si, suporta ou carrega desterritorializações, e se reterritorializa quase sobre 
qualquer coisa, lembrança, fetiche ou sonho. (DELEUZE E GUATTARI, 1992, p. 
90) 
 
 

 Desta necessidade que o ser humano tem de buscar um espaço para si, formar grupos, 

é que no lugar em princípio “desterritorializado” que encontra no ciberespaço, ele se 

reterritorializa. Pois não é só o seu espaço que ele encontra ali, encontra afins, pessoas que, 

como ele, vão interagir reterritorializando-se em suas “aldeias virtuais” (MAFFESOLI, 1998, 

p. 16), em um local desterritorializado como a internet, mas demarcado agora como o espaço 

de uma nova “tribo”, um espaço delimitado apenas por conceitos. 
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 São estes espaços conceituais que demarcam o território da “aldeia vitual” (Maffesoli) 

ou “comunidade virtual” (Levy), que possibilitam e promovem a divulgação e a realização 

dos flash mobs, pois são nestes espaços que as pessoas, os mobers, se encontram, trocam 

informações e experiências sobre eventos. Ali, convidam uns aos outros para participarem dos 

mobs próximos a sua posição espacial geográfica, uma vez que os frequentadores destes 

espaços, bem como todos os usuários do ciberespaço, podem estar situados em qualquer lugar 

do globo, desde que tenham os artefatos necessários para tanto.    

 Com tantas possibilidades de encontros e trocas de informações e novas formas de 

relacionamento a distância, surgem novos fatores implicados nessa abordagem do mundo 

virtual e do ciberespaço. Não é raro escutar pessoas comentando que a internet, os celulares, e 

mais recentemente a TV digital, Ipods, Iphones distanciam as pessoas fisicamente. Que esse 

exagero de novas formas de telecomunicação acabará por diminuir o contato físico entre as 

pessoas, que o mundo concreto será restrito ao contato palpável entre homens e máquinas, que 

máquinas serão responsáveis pela mediação total na relação entre seres humanos.    

        

 
A multiplicação dos meios de comunicação e o crescimento dos gastos com a 
comunicação acabarão por substituir a mobilidade física? Provavelmente não, pois 
até agora os dois crescimentos sempre foram paralelos. As pessoas que mais 
telefonam são também as que mais encontram outras pessoas em carne e osso. 
(LÉVY, 1996, p. 23) 
 

    

 Mais uma vez recorre-se às palavras de Pierre Lévy (1996), que em seu livro critica 

teóricos apocalípticos que defendem que o homem deixará de se relacionar e ter contato físico 

com seus semelhantes, pelas facilidade e comodidades da tecnologia moderna. Embasado em 

pesquisas, Levy (1996) relata que as viagens com fins turísticos vem aumentando 

gradativamente; nesse caso, o meio cibernético dá suporte e apoio, para que a relação com 

pessoas e ambientes se dê primeiro no mundo virtual e, mais tarde, se preferirem, no mundo 

concreto, graças também ao avanço tecnológico dos meios de transportes que facilitou e 

barateou os custos das viagens.   

 Uma prova de que o autor francês está certo em suas afirmações de que o ciberespaço 

não diminui o contato físico entre as pessoas são os movimentos organizados no mundo 

virtual por pessoas que na maioria das vezes não se conhecem. Após se organizarem, estas 

pessoas manifestam suas opiniões juntas em um espaço público, combinado previamente e, 
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principalmente usando a internet e o celular como ferramentas de contato e conexão. Estes 

movimentos são denominados Smart Mobs (mobilizações inteligentes), quando com fins 

políticos; e flash mobs quando o fim for entretenimento. Porém estes eventos só são possíveis 

graças as tecnologias inteligentes, que dá nome ao movimento. 

 

 

Smart mobs consistem em pessoas que são capazes de agir com harmonia mesmo 
que estas não se conheçam. As pessoas que constituem a multidão cooperam de 
maneira nunca antes possível porque carregam artefatos que possuem a 
comunicação e a capacidade de computação. Seus artefatos móveis as conectam 
com outros artefatos de informação no ambiente, assim como com outros telefones. 
(...) Quando conectam os objetos reais e lugares das nossas vidas diárias com a 
internet, a mídia de comunicação portátil muda os artefatos de controle remoto para 
o mundo físico.  (RHEINGOLD, 2003) 

 

 Lemos (2004) afirma que devido ao celular e sua portabilidade, a cidade não é mais 

um espaço anônimo, pois até quando jovens saem para atividades banais eles estão 

interagindo por meio dos telefones móveis. Ao sair para fazer a compra de uma camiseta, por 

exemplo, jovens irão mandar fotos aos amigos de sua nova compra, ou mandar notícias 

rápidas através de SMS sobre as ótimas liquidações em determinado lugar. E após 

encontrarem-se no “mundo real”, dispararão mensagens de texto continuando as conversas 

enquanto se dispersam. 

Os telefones surgiram a partir de telégrafos, que eram muito complexos de serem 

usados, além de necessitar de uma mão de obra especializada para mandar e decodificar as 

mensagens, logo, não eram utilizados em larga escala pela população em geral. Em 1870, 

Alexandre Graham Bell, imigrante escocês residente nos Estados Unidos e estudioso de 

linguagem para surdos e patologias da fala, descobriu por acaso, uma forma de enviar ondas 

sonoras pelos fios telegráficos. Quando estava fazendo testes com um telégrafo harmônico, 

equipamento capaz de transmitir notas musicais através de um cabo, seu ajudante, Thomas 

Watson, puxou o fio do cabo transmissor da mensagem e este emitiu um som diferente, que 

foi ouvido por Bell do outro lado da linha6.  

Dado este fato, pesquisador e ajudante desenvolveram um sistema com base na 

emissão e recepção da vibração das ondas sonoras produzidas pela fala.   Testado em Boston, 

                                                           

6
 História do telefone. Disponível em < http://www.fundacaotelefonica.org.br/museu/O-telefone-alexander-

graham-bell.aspx>. Acesso em 08 de out. de 2009. 
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em uma hospedaria, Graham Bell no último andar e Watson, no primeiro, quando o aparelho 

ressoou, foi atendido pelo assistente, que espantou-se ao ouvir a voz de Bell: “Senhor Watson, 

venha cá. Preciso falar-lhe.”7. Começava aí a revolucionária história da telecomunicação.  

  Outro evento importante que marcou a história do telefone, possibilitou e facilitou a 

comunicação entre as pessoas, como nos mostra Pampanelli (2004), que percebe este como o 

fato primordial para a existência e uso do telefone nos dias de hoje, foi a criação de um 

sistema nacional de telefone pelo administrador Theodore Vail, nesse fato se localiza a 

origem da rede de telecomunicações, a network que conhecemos hoje, que padronizou 

equipamentos, usos e práticas telefônicas. A partir da criação desta rede, os telefones 

começaram a ganhar espaço na residência e vida das pessoas, tornando-se assim um 

equipamento doméstico, bastante oneroso no princípio, mas com o passar do tempo seus 

custos diminuíram e sua presença nos lares multiplicou-se. 

A evolução do telefone tornou este artefato um aparelho necessário. E como a 

necessidade é a “mãe das invenções”, não tardou a surgir um telefone móvel de uso pessoal. 

O telefone celular foi inaugurado em 13 de outubro de 1983 pelo presidente da companhia 

Ameritech Mobile Communications que, utilizando o Motorola Dynatec, primeiro celular 

comercializado do mundo, fez a primeira ligação comercial a partir de um telefone celular 

para o neto de Alexandre Graham Bell8. 

Porém Martin Cooper é considerado o pai do celular, pois em 3 de abril de 1973, 

telefonou de uma esquina da rua 56 para um telefone na avenida Lexington, em Manhattan,  

na cidade de Nova York nos Estados Unidos. O telefone móvel pesava cerca de um quilo e 

media 25 cm de comprimento por 3 cm de espessura e 7 cm de largura. A bateria se esgotava 

com 20 minutos de conversação9
. Nada comparado aos aparelhos que utilizamos hoje. 

 Os celulares evoluíram rapidamente e ainda segundo Pampanelli (2004) foi a criação 

do sistema GSM (Global System for Móbile Communication) que deu inicio à convergência 

dos aparelhos de telefonia celular para o que hoje são quase microcomputadores que além de 

intermediar ligações, tiram fotos, gravam vídeos, tocam música, sintonizam rádio e TV, 

                                                           

7
 História do telefone. Disponível em <http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/ historia-do-telefone/historia-

do-telefone-2.php>. Acesso em 08 de out. de 2009. 

8
 A primeria ligação comercial a partir de um telefone celular. Disponível em <http://www.celulares. 

etc.br/aparelho-celular-comemora-25-anos-de-criacao.html> Acesso em 08 de out. de 2009. 

9 A primeria ligação a partir de um telefone celular. Disponível em <http://jbonline.terra.com.br/jb/ 
online/internet/destaque/2003/04/onlintdes20030403002.html> Acesso em 08 de out. de 2009. 
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acessam a internet, enviam SMS (Short Message Service), entretém com jogos, mandam e 

recebem e-mails, etc. Esta ferramenta trouxe grande mobilidade ao homem, possibilitando a 

comunicação em qualquer lugar, em qualquer ambiente, público ou privado, em casa ou no 

trabalho ou em qualquer lugar em que haja sinal de rede para os aparelhos. É a era da 

mobilidade e da conexão.   

 

Agora, em pleno século XXI, com o desenvolvimento da computação móvel e das 
novas tecnologias nômades (laptops, palms, celulares), o que está em marcha é a 
fase da computação ubíqua, pervasiva e senciente, insistindo na mobilidade. 
Estamos na era da conexão. (LEMOS, 2004) 

 

 Segundo (Pampanelli, 2004) a popularização do telefone celular criou oportunidades 

inéditas para a comunicação. A partir do telefone móvel o homem inventou novas formas de 

comunicar-se, de “estar junto”, novas formas de relacionamento interpessoal.  

 Essa nova forma de comunicação advinda das tecnologias cria uma proximidade 

ilusória. As pessoas têm a impressão de estarem juntas quando estão falando ao telefone, 

conversando ou “teclando” via MSN ou SMS. Esta impressão de proximidade é proveniente 

de um cotidiano agitado, da rotina atribulada que as pessoas vivem hoje. Porém a necessidade 

de comunicar-se com quem lhes é caro existe. Daí a existência e proliferação de inúmeras 

tecnologias, artefatos e aparelhos de comunicação a longa distância. Uma prova disso é que 

nos dias atuais é raro encontrar uma pessoa que não possua no mínimo um telefone móvel.  

Pode-se até perceber uma sensação intrigante que se apodera do indivíduo que esquece 

o aparelho celular, laptop ou palmtop em casa. É como estar despido, a nítida sensação de 

faltar algo primordial para sua existência. A partir daí, entende-se que tais artefatos são como 

extensões do nosso corpo. 

 

A mão continua segurando um órgão material, mas a ligação com a própria 
ferramenta se tornou imaterial. A técnica é profundamente diferente, mas a função é 
a mesma: prolongar os órgãos e os sentidos do homem. Sem dúvida, a 
complexidade do telecomando, do ponto de vista tanto material quanto informático, 
não tem nada de comparável com a simplicidade estrutural do cabo de ferramenta, 
mas essa diferença não deve ser interpretada como um sinal de maior inteligência 
humana. (JACOMY, 2004: p.74). (LEMOS) 

 

Basta sacar o celular do bolso, independente do lugar em que se esteja, e falar com 
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uma pessoa à quilômetros de distância. É como se tivéssemos uma super audição que nos 

permitisse escutar a tamanha distância. Uma voz tão potente, que a pessoa com quem 

mantemos o diálogo pode nos escutar de onde estiver. O mesmo vale para laptops, que além 

de “super audição” e “super voz”, também nós dá uma “visão biônica”, pois através da 

webcam é possível ver a pessoa ou pessoas com quem mantemos contato. 
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2.4. OS MOBS: DO ATIVISMO POLÍTICO AO NON SENSE.  

Estas novas formas de manifestação pública ganham cada vez mais visibilidade e sua 

importância como expressão de idéias de forma pacífica ganha adeptos e força diariamente. 

Um exemplo de como as novas tecnologias aliadas a um pensamento político são armas 

novas, que o povo pode utilizar para mostrar sua insatisfação com algum ato ou atitude dos 

líderes e governantes, é o smart mob ocorrido em março de 2004, em Madrid. Após a 

explosão de uma bomba na estação de metrô Atocha, em Madrid, mais de cinco mil pessoas 

se reuniram em frente ao prédio do Partido Popular, que era situação na época. Essa multidão 

foi mobilizada através de mensagens SMS convocando-as a protestar, pedindo mais 

transparência na apuração dos fatos acontecidos no metrô.  A indignação que gerou o smart 

mob ocorreu após o pronunciamento do primeiro ministro, que responsabilizou o grupo 

separatista ETA10
 (Euzkadi Ta Azkatasuna, Pátria Basca e Liberdade) pelo ataque, o que era 

bem conveniente para o governo, pois a eleição estava perto e responsabilizar um grupo 

ligado ao partido de oposição pelo ataque era um bom meio de conseguir a reeleição. O povo 

não aceitou a acusação feita pelo ministro e foi protestar.  

Até hoje não se sabe se o protesto foi organizado por um grupo detentor de grandes 

veículos de comunicação para desestabilizar o governo antes das eleições ou se o movimento 

foi realmente espontâneo. Não se pode dizer que o resultado das eleições foi consequência 

direta do smart mob, porém o Partido Popular não conseguiu a reeleição na época. 

Além deste ocorrido em Madri, outros smart mobs ficaram famosos pela sua 

repercussão e pelo desenrolar dos acontecimentos, favoráveis aos seus propósitos. 

 

No dia 20 de janeiro de 2001, o Presidente das Filipinas, Joseph Estrada, foi o 
primeiro chefe de estado na história a perder o poder por uma “multidão inteligente” 
(smart mob). Mais de um milhão de moradores de Manila, mobilizados e 
coordenados por uma onda de mensagens de texto disparados pelo site “People 
Power” (criado em 1986) afrontaram o regime de Marcos com manifestações 
pacíficas. Dezenas de milhares de filipinos convergiram para Av.Epifanio de Los 
Santos, conhecida como “Edsa”, uma hora após a primeira mensagem de texto ter 
sido lançada: “Vá para 2EDSA. Use preto”. Durante quatro dias mais de um milhão 
de cidadãos apareceram vestidos de preto. Estrada caiu. A lenda da “geração txt” 
tinha nascido. Derrubar um governo sem disparar um único tiro era uma 
demonstração prematura e momentânea do surgimento do comportamento smart 
mob. (RHEINGOLD apud SCHIECK, 2006, p.8) 

                                                           

10
 Segundo Voltaire Schilling, grupo separatista que vista recuperar, via armada, a autonomia e a independência 

dos bascos, perdida na Guerra Civil de 1936-1939. Disponível em: <http://educaterra.terra.com.br/ 
voltaire/atualidade/2004/03/17/000.htm>. Acesso em 17 de out. de 2009. 
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Passeatas, manifestações, protestos, sempre foram as formas mais usadas para o povo 

mostrar sua desaprovação para com atitudes dos governantes, porém sua organização era 

difícil, trabalhosa, divulgar um protesto era um trabalho árduo e por vezes perigoso. Agora, 

com o surgimento dos e-mails e SMS, a comunicação entre organizadores e participantes 

tornou-se rápida, fácil e difícil de ser controlada. São tecnologias inteligentes que possibilitam 

mobilizações inteligentes. 

Os mobs, tanto smart quanto flash, assumem o papel de criar novos tipos de interação 

e ocupação dos espaços urbanos, através do uso de artefatos tecnológicos que permitem novas 

formas de comunicação e informação, e que promovem um nomadismo no campo do 

concreto, sem perder a conectividade com o plano virtual. 

Usando as mesmas tecnologias para um fim menos político do que os smart mobs, 

foram criados em maio de 2003 os movimentos que combatem o tédio das grandes selvas de 

pedra contemporâneas. Os flash mobs, movimentos com um único fim: entretenimento. 

A diversão parece mobilizar as pessoas tanto quanto sua consciência política. Tirar as 

pessoas de casa para fazer uma mobilização relâmpago em algum ponto da cidade, torna-se 

algo menos complexo com a utilização das mesmas ferramentas que possibilitam os smart 

mobs. 

Para a realização de um evento, de uma mobilização instantânea é necessário a 

aglomeração de pessoas em um determinado lugar combinado. E está aglomeração se dá 

através, prioritariamente, da afinidade com o assunto, pessoa ou pessoas organizadoras ou 

participantes.  

 

 

Uma rua, um incêndio, um acidente de trânsito, reúnem pessoas, como tais, livres 
de determinações de classe. Apresentam-se como aglomerações concretas, mas 
socialmente permanecem abstratas, ou seja, isoladas em seus interesses privados. 
Seu modelo são os fregueses que, cada qual em seu interesse privado, se reúnem na 
feira em torno da “coisa comum”. (BENJAMIN apud SCHIECK, 2000: p.01) 

 

 

 Éssa “teoria dos fregueses”, de Benjamin, juntamente com o comportamento tribal de 

Maffesoli, que solidifica o flash mob como uma experiência em grupo, vivida através de uma 

afinidade coletiva. Experiências assim, só são possíveis, graças à mobilidade que a tecnologia 

nos permite hoje.  
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Através do celular e da tecnologia Wi-Fi é possível mobilizar em rede uma infinidade 

de pessoas livres da estagnação dos cabos, LANs, ou de um local específico que tenha acesso 

a internet.  

 
 

A partir do surgimento dos dispositivos móveis de comunicação, e a conseqüente 
mobilidade proporcionada por sua utilização, essas comunidades passam a 
experimentar novas formas de interação, muitas vezes se apropriando de iniciativas 
artísticas com a finalidade de ocupar um espaço físico urbano [...] e isso só se torna 
possível graças a popularização das tecnologias virtuais móveis, que por terem um 
caráter descentralizado, tem a capacidade de fazer circular a informação num curto 
espaço de tempo. (SCHIECK, 2005, p.5) 

 

Um flash mob tem inicio a partir da idealização de um indivíduo territorializado e 

enraizado em algum lugar específico do globo, com latitude e longitude. Como foi o caso de 

Bill Wasick, jornalista de um periódico de Nova Iorque e organizador do primeiro flash mob 

de que se tem notícia.  

Wasick teve a idéia de mandar um e-mail para 50 pessoas, sem indentificar-se, 

convidando-os a ir para frente da Claire’s Acessories, uma loja de acessórios femininos. Ele 

não tinha intenção de fazer um protesto contra a loja, apenas queria ver se sua experiência 

daria certo. Dentre as 50 pessoas que receberam o e-mail, havia alguns formadores de opinião, 

ou líderes de opinião que segundo o conceito de Lazarsfeld descrito em Wolf (1996, p.46), 

são líderes dotados de grande credibilidade que exercem influência sobre um público que 

consome as informações disseminadas por estes formadores de opinião. São “blogueiros”, 

“twitteiros”, lideres em comunidades virtuais, que se comunicam através de e-mails, web logs, 

mensagens SMS, torpedos, e toda a infra-estrutura que a tecnologia oferece para passar a 

informação do evento adiante. Ainda segundo Wolf (1996), esta informação chega de uma 

maneira mais persuasiva ao grupo social, uma vez que o líder de opinião exerce grande 

influência sobre o grupo social de que faz parte.   

Dentre estes líderes, alguns decidiram passar o e-mail para as suas listas de contatos, 

disseminando o flash mob de uma maneira viral, que é característica do meio internet. O 

efeito viral da informação no ciberespaço é um dos grandes responsáveis pelo sucesso das 

mobilizações instantâneas.  

 Ao entrar no ciberespaço, o jornalista desterritorializou-se, desprendeu-se de suas 

raízes terrenas e enviou a mensagem convidando as pessoas para o seu flash mob. A partir do 
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momento em que as pessoas decodificaram a mensagem de Bill e decidiram participar do 

movimento organizado pelo jornalista, tornaram este movimento um flash mob, pois ele 

quebrou as barreiras do ciberespaço, reterritorializando-se no “mundo real” para praticar a 

ação que foi proposta no mundo virtual. O primeiro flash mob não teve um desfecho 

completo, já que a informação vazou e a loja de acessórios femininos contatou a policia, que 

se fez presente no local e hora marcado, impedindo a realização concreta do evento.  

 
 
A principal característica da flash mob é sua instantaneidade, não só em sua 
encenação como também na sua articulação, e isso só se torna possível graças a 
popularização das tecnologias virtuais móveis, que por terem um caráter 
descentralizado, tem a capacidade de fazer circular a informação num curto espaço 
de tempo. Sendo assim, o objetivo das flash mobs é aglomerar pessoas num local 
específico e rapidamente dispersar, gerando assim um efeito de estupefação no 
público: o que está acontecendo aqui? (SCHIECK, 2005, p.4) 

 

Já no Brasil, o primeiro flash mob foi realizado em agosto de 200311, em São Paulo. 

Um grupo de pessoas atravessa a Avenida Paulista em frente ao MASP, senta no chão, tira o 

sapato, bate com o salto no chão, levanta e segue seu caminho. A mobilização organizada 

pelo grupo ARAC (arte contemporânea) tinha como objetivos absorver uma mania 

globalizada, chamar a atenção e divertir os mobers, nome dado aos participantes destes 

eventos. 

  Pois bem, este projeto estuda flash mobs, dando maior atenção aos movimentos com 

fins publicitários. E analisa o porquê de movimentos baseados na interação das pessoas, que 

tomam forma no ciberespaço e motivados e subsidiados pelo virtual transcendem o 

paralelismo dos mundos e acabam por acontecer também no “mundo real”. Isso, porque este é 

um espaço que ainda está em processo de análise, pretende-se então, a partir destas 

observações, um equilíbrio entre os chamados integrados e apocalípticos12.  

 

A internet não passa de um sistema automatizado de informação; de uma forma ou 
de outra, são os homens e as coletividades que integram esses fluxos de informações 
em suas comunicações. A informação é sempre um segmento, e somente a 

                                                           

11
 Primeiro flash mob em São Paulo, Brasil. Disponível em: <http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003 

/08/260812.shtml>. Acesso em 16 de out. de 2009.  

12 Esta expressão foi cunhada por Umberto Eco para definir posicionamentos mais críticos em relação as novas 
tecnologias. Disponível em: <http://profared.wordpress.com/2008/04/23/ parafrase-cultura-de-massas/> Acesso 
em 23 de jun. 2009. Martins (1999, p.7) adequou estes conceitos a cibercultura, chega-se então a termos como: 
“tecno-rosas”, grupo que defende a tecnologia e suas facilidades e “tecnossauros”, corrente que crítica 
veementemente estas tecnologias.  
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comunicação, com suas prodigiosas ambigüidades, lhe faz emergir um sentido. 

(WOLTON, 2004, p. 149) 
 

 

 Segundo o autor francês, a internet está sendo supervalorizada e temida, mas ela é 

apenas um meio, um canal, um suporte para as pessoas se comunicarem, um importante e 

revolucionário facilitador para o estreitamento das relações humanas. 

 No entanto, essas facilidades oferecidas pela internet acabam por gerar uma grande 

desconfiança por parte dos usuários, pois a facilidade de passar-se por outra pessoa, ou 

ludibriar outros internautas é grande e freqüente. Um meio para as pessoas se relacionarem, 

um meio onde não há preconceitos, ao menos não sob um primeiro olhar, é o que nos explica 

o autor brasileiro Paulo Vaz.  

 

Na internet, afirma o senso comum teórico, os seres humanos poderiam pela 
primeira vez estabelecer as relações afetivas sem estarem limitados pela 
proximidade e pelos marcadores de aparência, raça e gênero, aproveitando assim 
todo o potencial de liberdade contido na máscara e no anonimato. E como não notar 
que a rede amplia as mensagens que podemos receber e também dá a cada um de 
nós a possibilidade de mediar seu próprio acontecimento? Não precisamos mais ser 
famosos para podermos expor nossa privacidade a quem o desejar, expressar nossas 
opiniões sobre algum assunto ou destacar o que achamos relevante num dado 
contexto e comunicar nossa seleção ao mundo. (VAZ, 2004, p. 217) 
 

 

 Pois sob essa mesma máscara de anonimato, onde as pessoas perderiam sua timidez e 

poderiam interagir com mais liberdade, é que atuam também pessoas de má índole, acabando 

por gerar incredulidade na internet.  

Este também é um dos pontos a serem estudados neste trabalho, identificar quais os 

fatores que levam as pessoas a acreditarem em algo em um meio onde não há contato direto, 

onde a desconfiança impera e ainda por cima levar estas pessoas a divulgar ou no mínimo 

participar de movimentos como o jump day, movimento que queria corrigir a órbita da terra 

com o impacto das pessoas pulando, do lado ocidental da terra, ao mesmo tempo. Este evento 

prometia frear os efeitos do aquecimento global.  

Ou ainda como o free hugs, onde pessoas oferecem abraços grátis em locais de grande 

circulação pública; movimentos políticos; ou outras mobilizações instantâneas com fins 

mercadológicos, como é o caso do sing along Trafalgar Square, evento promovido em 

Londres por uma operadora de telefonia.  

Estes eventos vem se tornando muito comuns nas grandes cidades, uma prova disso é 
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a solidificação, o aumento gradual, tanto de participante quanto de novos mobs e a aceitação 

que estes movimentos estão tendo perante a sociedade. Principalmente entre os jovens, que 

têm habilidade e mobilidade maior no ciberespaço, por estarem mais familiarizados com este 

ambiente. Já existem sites para a divulgação dos flash mobs. Como por exemplo o sítio 

flashmob.com13 que é uma espécie de blog, que permite ao internauta divulgar seu flash mob 

ou sua idéia, e ficar interado sobre  outros mobs que estão ocorrendo ou estão para acontecer. 

Há ainda comunidades específicas sobre o tema em sítios de relacionamento como o Orkut. 

Estas comunidades podem ser regionais, como por exemplo “flash mobs Santa Maria”, para 

divulgar os mobs ou projetos de mobs existentes na cidade para seus integrantes. Ou ainda, 

comunidades mais abrangentes como “flash mobs Brasil”, ou flash mobs, onde os integrantes 

trocam experiências sobre os eventos que já participaram e do seu conhecimento a respeito 

das mobilizações instantâneas. 

 Dentre os organizadores de flash mobs, o grupo mais famoso é o Improve 

Everywhere14 que já organizou mobs que tiveram grande repercussão, como é o caso do 

Frozen Grand Central (Grande Central Congelada). Neste, pessoas “congelaram”, isto é, 

permaneceram totalmente imóveis, durante um minuto, nas dependências da estação 

ferroviária e metroviária Grand Central Terminal, que é considerada a maior estação 

ferroviária do Mundo, situada em Manhattan, Nova York. A reação dos transeuntes que 

passavam por ali no momento foram as mais diversas, pessoas ficaram boquiabertas, 

estupefatas com o que estavam enxergando, algumas sem entender absolutamente nada do que 

estava acontecendo, mas mesmo assim prestavam atenção ao grupo paralisado. No final, 

quando os mobers começam a “descongelar” a “platéia” que prestava atenção ao evento, 

aplaudiu aos participantes deste “mini-teatro”. Outro ponto interessante a ser citado sobre este 

flash mob é que enquanto o evento se realizava, o organizador do Grand Frozen Central e 

criador do grupo Improve Everywhere, Charlie Todd, caminhava entre os espectadores, e 

fingindo não saber nada sobre o evento, indagava e incentivava a platéia a expor sua reação 

sobre o flash mob que estava acontecendo a sua frente.  

Outra mobilização organizada por esse grupo é o No Pants (Sem Calças), neste 

evento, pessoas sem calças se encontram no metrô em um determinado dia, previamente 

combinado via ciberespaço. Este mob, apesar de causar bastante impacto por onde passa, 

                                                           

13  Disponível em: <www.flashmob.com>. Acesso em 18 de abr. 2009. 

14  Disponível em: <www.improveverywhere.com>. Acesso em 18 de abr. 2009. 
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geralmente termina com a intervenção da polícia. Porém, apesar dos percalços, já foi 

reproduzido em dezenas de lugares, várias vezes. Um fato curioso é que o fundador do grupo 

Improve Everywhere começou no mundo dos flash mobs por acaso, quando ele, Charlie Todd 

foi confundido com o cantor americano Ben Folds. Na ocasião, Charlie negou ser o cantor, 

mas com a insistência das pessoas acabou cantando como se fosse o próprio músico. Com a 

coincidência, Todd percebeu que poderia organizar mobilizações instantâneas a partir da sua 

rede de contatos dando origem ao Improve Everywhere. 

 Apesar destas manifestações denominadas flash mobs parecerem aparentemente 

inúteis, por serem na maioria nonsense, analisando-as mais a fundo, nota-se a força e a 

proporção que elas estão tomando em nossa sociedade. As mobilizações instantâneas possuem 

grande potencial para se tornarem manifestações com objetivos claros e específicos.  

A partir do momento de que se tem consciência de como incentivar e criar um mob, 

pode-se extrair destes eventos um objetivo comercial, para aproximar empresa e público.  

Uma vez que há tempos a publicidade vem perdendo espaço na vida das pessoas. E 

essa perda é gradativa, decorrente de uma forma obsoleta e desgastada de fazer propaganda. O 

investimento em um comercial de 30 segundos na TV já não é mais a certeza de retorno 

financeiro, como era há alguns anos, quando o público era mais suscetível a este tipo de 

abordagem, e o ciberespaço e a internet ainda “engatinhavam”. 

Porém, o público mudou, ele quer mais, quer participar, como a criação e propagação 

da internet e do ciberespaço as pessoas não querem ser meramente espectadores, eles querem 

poder.  

 O modelo de propaganda é o mesmo de muitos anos atrás, quando a publicidade era 

imposta ao público durante os intervalos de um programa, e este consumidor assim a aceitava, 

observava aos comerciais impotente, até o retorno do programa ao qual ele assistia. 

 Porém, atualmente, o público renega a idéia de ser somente mais um receptor de 

mensagens, ele quer intervir nela, participar e, se gostar da mensagem, divulgá-la. É a 

múltipla interação possibilitada pela múltipla conexão, fato que não pode ser ignorado pela 

publicidade nem por executivos de marketing e empresários. 

 

O modelo de entretenimento e da propaganda sempre foi tradicionalmente invasivo. 
Por mais de cinqüenta anos, a TV foi um meio de comunicação passivo – os 
telespectadores sentavam à frente da TV, enquanto a programação e as propagandas 
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comerciais dos intervalos lhes eram empurradas. As redes de TV, os canais locais e 
os anunciantes estabeleciam o horário do telespectador, o que e quando ele ia 
assistir – decidindo, em suma, o modo como ele iria consumir as suas mensagens. 
Esse modelo dependia da boa vontade do consumidor de ceder o controle para 
terceiros, sentando-se e aceitando o que desse e viesse. Por muito tempo não houve 
outra opção. (DONATON, 2007: p.25) 

   

Contudo, o declínio da publicidade invasiva não é um fato exclusivo para televisão, 

mas também para outras mídias tradicionais, como placas e outdoors, anúncios em jornais e 

revistas, que já não tem mais o mesmo poder de impacto sob o consumidor, que bombardeado 

diariamente por inúmeras informações de produtos e empresas confunde a maioria dos 

anunciantes, quando os lembra ou nota a sua existência. 

 

Com o passar do tempo, tudo acaba se tornando “paisagem” e se incorpora ao 
cenário. Não queremos com isso afirmar que os meios convencionais sejam ruins, 
mas que parecem não ser mais tão eficazes como antes. A propaganda tradicional 
parece necessitar, mais do que nunca, do suporte de meios alternativos, ações 
ousadas e outras ferramentas de comunicação. (DANTAS, 2008: p.10) 

 

A publicidade se fazia valer de um modelo que dava certo, mas que parou no tempo, 

para ser mais exato, nos 30 segundos. E o consumidor, apoiado pelo ciberespaço e o constante 

surgimento de novas tecnologias, não quis ficar estagnado, e hoje exige uma nova postura dos 

anunciantes. Uma postura, em que ele consumidor possa participar.  

 

Agora, porém, estamos na era do poder do consumidor, e isso quer dizer que os 
profissionais que nos suprem com entretenimento e os anunciantes precisam mudar 
de modelo, da intrusão para o convite. (DONATON, 2007: p.26) 

 

 Além do controle remoto, que permite o telespectador mudar constantemente de canal, 

um dos grandes causadores deste poder do consumidor é o TiVo15. Depois da criação e larga 

comercialização deste aparelho, os anunciantes e publicitários estão mais do que nunca vendo 

a necessidade de tornar a publicidade mais atrativa, carismática e envolvente para o atual 

público consumidor. Pois agora, o público tem o poder de simplesmente descartar ou filtrar a 

publicidade na televisão. 

                                                           

15
 O TiVo é uma marca popular de gravadores de vídeo digital. Permite aos usuários bloquear os comerciais. 

Disponível em: <http://www.abandonemicrosoft.net/brtivo/> Acesso em 08 de jul. 2009. 
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A busca por novos modos de comunicar-se vem ao encontro de grande carência de 
entretenimento, de fabulação que o solitário indivíduo pós-moderno enfrenta. A 
publicidade entretenimento apresenta-se, assim, como uma maneira das marcas se 
aproximarem do consumidor, entregando-lhes o que lhes é mais caro: atenção, 
entretenimento e fabulação, como passaporte para fugir à avassaladora realidade 
cotidiana. (NETO, 2008: p.80) 

 

 É a partir desta dificuldade que os profissionais de propaganda e marketing estão 

passando que surge a oportunidade de se reaproximar o consumidor com as marcas e 

produtos. Um dos meios pelo qual esta reaproximação pode ser feita, é através dos flash 

mobs, que são movimentos baseados no entretenimento.  

Com a utilização destes movimentos como forma de comunicar, a publicidade torna-se 

uma experiência agradável, interessante e prazerosa para o público-alvo. Armas 

imprescindíveis para lutar pela atenção das pessoas, pois conforme Levinson: “O Marketing 

não existe no vácuo [...] é necessário competir pela atenção das pessoas, não apenas contra a 

concorrência, mas também contra tudo mais que demande seu tempo, atenção e 

disponibilidade de recursos.” (LEVINSON, 2004: p. 137) 

Prender a atenção do público é uma tarefa árdua, contando com inúmeras 

possibilidades de distrações e aparelhos que podem bloquear a publicidade na hora do 

intervalo. A publicidade, independentemente do meio, briga constantemente pela atenção de 

seu consumidor, e nada melhor do que criar uma campanha, ou ação, interessante o suficiente 

para levar o consumidor até a marca, por sua livre e espontânea vontade. Essa é uma das 

características dos flash mobs.    

Para melhor enquadrar dentro da publicidade, podemos considerar um flash mob como 

uma publicidade de guerrilha, que é segundo Dorrian: “Comunicar de modo diferente, 

captando a atenção do público de maneira pouco comum, porém com meios 

surpreendentemente adequados ao produto ou serviço anunciado.” (DORRIAN, 2006: p.18) 

 Pode-se considerar os flash mobs como ações de guerrilha ou marketing de guerrilha, 

porém, os mobs se diferem, das ações de guerrilha, principalmente, quando o evento termina. 

Na maioria das vezes, as ações de guerrilha geram mídia espontânea, porém em uma 

quantidade muito menor do que nas mobilizações instantâneas bem formuladas e organizadas.  

Estes eventos, as mobilizações relâmpago, têm seu fim, na internet, uma vez que, a 
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partir do momento que o vídeo com a flash mobilization é postado no ciberespaço, este perde 

seu vínculo espacial, ele desterritorializa-se (Deleuze e Guattari, 1992), e agora pode ser visto 

por qualquer pessoa com acesso a rede mundial de computadores e também, pode ser enviado 

através de e-mails, mensagens no Twitter, web logs, ou postado em comunidades virtuais.  

O evento agora assume o papel de um vídeo viral que percorre o ciberespaço 

desenfreadamente, algo muito difícil de acontecer com uma ação de guerrilha, mas bem 

comum de ser visto nos flash mobs, como se constata nos principais movimentos 

inexplicáveis abordados adiante. 

Outro ponto a ser observado, como diferencial para este tipo de ação, é que o 

consumidor convida a empresa a entrar na sua vida, pois é ele que vai em busca de 

informação, tornando-se não só receptor, mas também emissor da mensagem da marca. 

McConnel e Huba (2006) definem este tipo de consumidor como “evangelista de marca”, pois 

ele “prega” e repassa a mensagem em suas “tribos ou aldeias virtuais” (Maffesoli, 1998).  

A partir dos evangelistas de marca e dos líderes de opinião (Wolf, 1996) os vídeos de 

flash mobs espalham-se pela rede, através de e-mails, publicações em web logs, mini web 

logs, comunidades virtuais, o que acaba por disseminar como um vírus a informação, já sob o 

panorama do marketing viral. 

 

O marketing viral atua no sentido estratégico de capturar a atenção do consumidor e 
de fazê-lo, ao mesmo tempo, um agente de venda, ou dito de outra forma, possibilita 
a um receptor (passivo) a se tornar num emissor (ativo), buscando influenciar sua 
rede de convivência social online. (ANDRADE, MAZZON e KATZ apud ÁVILA, 
2007, p.38) 

 

Porém os “evangelistas de marca” não divulgam a mensagem somente no ciberespaço. 

No plano concreto, em conversas face-a-face, eles também comentam sobre a empresa que fez 

um videokê e reuniu mais de 13 mil pessoas na praça Trafalgar. Este fenômeno conhecido 

como “buzzmarketing” agrega “todas as comunicações de pessoa para a pessoa sobre um 

produto, serviço ou empresa específicos a qualquer hora.” (ROSEN apud MCCONNEL E 

HUBA, 2006, p.48). O conceito de buzzmarketing  no ponto de vista de Thomas (2004) é o 

“buxixo”, isto é “a amplificação dos esforços iniciais de marketing por terceiras partes através 

de sua influência ativa ou passiva.” (THOMAS apud ÁVILA, 2007: p.25)     
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3 METODOLOGIA 

 

 Para efetuar este estudo foi utilizada a análise qualitativa através da sociologia 

compreensiva de Michel Maffesoli, relacionando os assuntos e conceitos de interação no 

ciberespaço, virtualidade, tribalização, dentre outros, ao comportamento das pessoas nos dois 

campos, concreto e virtual. 

 Foram efetuadas pesquisas em sítios especializados, bibliotecas, jornais, para 

acrescentar informações e estudos ao projeto.  

 

O projeto de pesquisa “é a sequência lógica que conecta os dados empíricos às 
questões de pesquisa iniciais do estudo e, em última análise, às suas conclusões” 
Trata-se de um verdadeiro plano de ação composto por um conjunto inicial de 
questões a serem respondidas e um conjunto de conclusões a serem obtidas sobre 
essas mesmas questões. (YIN apud DUARTE, 2005, p.223) 

 

 Outra técnica metodológica empregada na pesquisa foi a observação do 

comportamento dos usuários nos sítios de relacionamentos, estando atento a novos 

movimentos, que se caracterizaram, como flash mobs, idealizados no ciberespaço, como os 

aqui estudados: “Free Hugs” e “Jump Day”. 

 

Nachmias e Nachmias (apud Duarte, 2005, p.223) descrevem o projeto de pesquisa 
como “um plano que conduz o pesquisador através do processo de coletar, analisar 
e interpretar observações. É um modelo lógico de provas que lhe permite fazer 
inferências relativas às relações causais entre as variáveis sob investigação. O 
projeto de pesquisa também define o domínio da generalização, isto é, se as 
interpretações obtidas podem ser generalizadas a uma população maior ou a 
situações diferentes”. 
 

 Ao realizar o trabalho, tomou-se o cuidado de observar novas tendências que uma 

tribo ou grupo específico poderia desenvolver para manifestar-se no ciberespaço, desde que, 

essa manifestação ultrapasse as barreiras do virtual e viesse a realizar-se na concretude do 

cotidiano. 

 Primeiramente foi feita uma pesquisa aprofundada sobre os principais flash mobs que 

estavam acontecendo no mundo, esta pesquisa foi realizada em sítios especializados em 

divulgar eventos desta natureza e também em sítios ficheiros de vídeos, como You tube e 

Google vídeo. 

 Após a seleção dos mobs que seriam estudados, procurou-se assistir minuciosamente 
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vídeos destes eventos, tanto os divulgados pela empresa T-Mobile, quanto os postados por 

participantes e pessoas que ali passavam e resolveram gravar a mobilização para descobrir e 

pontuar fatos e atitudes interessantes para o estudo aqui realizado. 

 Procurou-se também, confrontar dados entre os vídeos coletados e as informações 

postadas em web logs e sítios de relacionamento, buscando-se sempre a maior precisão nos 

dados aqui descritos. 

 A fase seguinte foi analisar os eventos a partir do embasamento proposto no 

referencial teórico, seguiu-se então o confronto entre os mobs escolhidos, pontuando suas 

diferenças e semelhanças, suas consequências mercadológicas e sociais tanto no âmbito 

pessoal, quanto no coletivo. 
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4 ANÁLISES 

 

4.1 THE T-MOBILE DANCE 

No dia 15 de janeiro de 2009, quem passava pela Liverpool Street Station, maior 

estação metroviária da Inglaterra, tinha uma grande surpresa, uma música começou a tocar 

nos auto-falantes da estação e um grupo de pessoas começou a dançar ali mesmo, no meio do 

vai e vem de metrôs. O número de pessoas dançando foi aumentando gradativamente, até o 

saguão inteiro da estação estar tomado por dançarinos e pessoas que pararam para prestar 

atenção ao fato que ocorria ali. 

A música ia mudando e a coreografia também, uma vez que a maioria dos dançarinos 

que ali estava realizando o evento, havia ensaiado os passos.  

A escolha do repertório musical foi bastante eclética. Começando com um rock antigo, 

a múscia Shout da banda inglesa Lullu and the Luvvers, passando para uma mistura de música 

eletrônica com música pop, o chamado “tecnopop”. Também a música da década de 80 se fez 

presente com The only way is up, da banda Yazz; que, por sua vez, foi sucedida por um hit 

mais recente, o hip hop da banda The Pussycat Dolls, Don’t Cha. Seguindo o repertório do 

evento, o hip hop  deu lugar a valsa Danúbio Azul, de Strauss. Neste momento, os dançarinos, 

em pares, deram-se as mãos e dançaram a valsa. Após o clássico de Strauss, entra em cena a 

música Get down on it, uma mistura de Jazz, Pop e Soul, da banda Blue. Logo após, começa 

um Hard Rock, para delírio do público, a múscia Since you’ve been gone da banda Rainbow 

ecoa pela estação de metrô. My boy lollipop, da cantora Millie Small é a música seguinte, um 

clássico dos anos 60 da cantora jamaicana no gênero ska. Para finalizar o evento e deixar o 

público  extasiado foi escolhida a agitada múscia  Do you love me, da banda norte-americana 

de soul, The Contours, outro sucesso do final dos anos 50.       

Nota-se que todas as músicas eram conhecidas pelo grande público, canções de 

sucesso de várias épocas e para variados gostos, uma seleção capaz de empolgar uma 

multidão tão heterogênea quanto a que ali estava. Todas as canções possuíam um ritmo 

contagiante, o que favoreceu e mobilizou ao público que ali se concentrava. Estes, embalados 

pelas músicas e incentivados pelos bailarinos, começaram a dançar espontaneamente, dando 

início à diversão, objetivo principal do flash mob.           
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O evento teve início às onze horas da manhã e reuniu pessoas das mais variadas 

“tribos”, de todas as camadas sociais. Este flash mob foi o lançamento da campanha lifes for 

charing, em tradução literal, viver para compartilhar, da empresa de telefonia T-Mobile. A 

campanha, assim como o evento, foram idealizados e organizados pela agência anunciante do 

cliente, a Saatchi & Saatchi, de Londres16.  

Com objetivo comercial, o flash mob da estação Liverpool foi filmado por câmeras 

escondidas na estação de metrô e, depois, veiculado durante o intervalo do programa de 

televisão Celebrity Big Brother. Para o sucesso do evento, a empresa anunciante contratou 

Briony Albert, uma das coreógrafas mais conceituadas do Reino Unido, que criou e ensaiou os 

passos com os bailarinos meses antes da realização do mob. 

Uma cena comum de ser vista durante o vídeo do evento são pessoas filmando a 

mobilização relâmpago em seus aparelhos celulares. É a utilização da tecnologia das “redes 

digitais” (Levy, 1993) em prol de uma das necessidades humanas mais básicas: comunicar.  

Porém agora, com a quebra do pólo emissor e o “boom” do ciberespaço, é possível 

enviar vídeos, fotos e arquivos capazes de retratar o cotidiano, ou fatos como os aqui 

estudados, que extrapolam a rotina da vida pessoal de cada indivíduo. 

A publicidade reparou na tendência expressa por Pampanelli (2004), que nos mostrou 

que a popularização dos aparelhos celulares criou oportunidades inéditas de comunicação, 

novas funções agregadas aos aparelhos celulares, novas formas de “estar-junto” possibilitadas 

pelos aparelhos de telefonia móvel. As pessoas adotaram a tecnologia do envio rápido de 

informações através do celular como tendência. E nada mais prático para uma empresa de 

telefonia móvel, do que criar virais a partir de seu próprio produto.  

Ao assistirem o vídeo da mobilização em sítios especializados em hospedar estes tipos 

de arquivos. Outras pessoas ficam tão entusiasmadas que ligam para seus amigos e ou 

familiares para contar o que está acontecendo naquele exato momento com elas. Este é outro 

fenômeno advindo da quebra do pólo emissor das mensagens, as pessoas deixam de ser só 

receptoras e assumem um papel participativo, tanto na elaboração das mensagens que 

                                                           

16 O escritório da Saatchi & Saatchi de Londres organizou uma estratégia diferente para promover a nova 
campanha Life’s for Sharing da empresa de telefonia T-Mobile. Na manhã do dia 15 de janeiro de 2009, 350 
bailarinos, trajados como pessoas comuns, participaram de um flash mob dentro da Liverpool Street Station, 
onde começaram a dançar ao som de oito músicas executadas pelo sistema de som do local. Tudo filmado por 
câmeras escondidas. Disponível em: <http://belenos.me/2009/01/saatchi-saatchi-cria-flash-mob-%E2%80%9 
Cfalso% E2%80%9D-para-a-t-mobile/>. Acesso em 28 de out. de 2009 
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divulgarão o flash mob, quanto no evento propriamente dito. É como o conceito já diz, viver e 

compartilhar, viver o evento e compartilhá-lo com seus amigos e entes queridos. Mostrar o 

que você fez de interessante naquele momento.    

Com o conceito viver para compartilhar, a empresa, acerta em cheio esta tendência do 

ser humano de retratar e repassar para seus amigos, situações inusitadas do seu dia-a-dia. A 

empresa acaba assim, por divulgar sua marca de maneira divertida, legal e atual. Adjetivos 

que serão reportados diretamente a marca T-Mobile.   

A idéia do flash mob, provavelmente, teve sua origem a partir do vídeo a evolução da 

dança, do palestrante motivacional e comediante de Ohio, Estado Unidos, Judson Laiplly. O 

decorrer da coreografia do T-Mobile Dance lembra o vídeo do palestrante norte-americano. 

Vale ressaltar, que a evolução da dança é o vídeo mais visto até hoje na internet, só no You 

Tube, foram mais de trezentos e setenta e cinco milhões de visualizações17. em suas 

passagens. 

O mesmo aconteceu com o vídeo do flash mob ocorrido no dia 15 de janeiro, 

guardadas as devidas proporções, porém, milhões de pessoas assistiram o vídeo do T-Mobile 

Dance. Para ser um pouco mais exato, mais de onze milhões 18de pessoas já assistiram o 

vídeo na internet. Um número realmente significativo. 

Outra repercussão desta mobilização instantânea do dia 15 de janeiro, foi a criação de 

outro flash mob, a partir do primeiro, porém este sem fins comerciais. Na mesma estação de 

metrô, em Londres, no dia 6 de fevereiro de 200919, milhares de pessoas se reunirão com seus 

celulares e dançaram as músicas neles tocadas. Sem coreografia, ou marca de empresa por 

trás do evento. 

Esta última manifestação, sem fins mercadológicos, foi organizada de maneira 

espontânea, por líderes de opinião (Wolf, 1996) que repassaram as mensagens através do 

ciberespaço, via internet ou mensagem de celular para seus seguidores e amigos. É importante 

                                                           

17
 Dados coletados Disponível em <http://videolog.uol.com.br/video.php?id=389674>. Acesso em 29 de out. de 

2009.  
18

 O vídeo chamado T-mobile dance, passou de 11 milhões de visualizações. Disponível em: 
http://www.fyi.blog.br/publicidade-e-propaganda/sing-along-karaoke-aberto-na-trafalgar-square..html >. Acesso 
em 08 de Jul. de 2009.  

19
 Milhares de pessoas combinaram pela internet, na última sexta-feira (6), e bloquearam a estação de metrô 

Liverpool Street, em Londres (Inglaterra), para imitar a propaganda de uma companhia telefônica. Disponível 
em: <http://saiarosa.blogspot.com/2009/02/flash-mob-t-mobile-dance.html>. Acesso em 28 de Out. de 2009.  
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citar, que este evento, decorrente do primeiro, foi organizado por defensores de mobilizações 

instantâneas que repudiaram o ato de criar um mob com fim publicitário.  

Porém, antes deste evento realizado em Londres, para ser mais preciso, em 2007, a 

Coca-Cola já havia feito seu flash mob com finalidade de posicionar e reforçar a marca. A 

mobilização foi realizada no interior da Alemanha.  

Um grupo de pessoas corre pelas ruas da cidade e se encontra com outros grupos em 

uma praça ou largo. Neste local alguns começam a desenhar algumas linhas no chão e outros 

distribuem casacos de cor escura. Então, as pessoas se aglomeram dentro de um desenho e 

juntas, correm em filas para dentro de outro desenho feito no chão. A cena ao ser vista de 

cima, revela que as pessoas haviam entrado em um desenho que representava uma garrafa do 

refrigerante e ao correr ordenadamente para a outra figura, serviam um copo com coca-cola. 

As pessoas vestidas com casacos marrons representavam a coca-cola, elas eram o ponto 

principal do evento.  

Esta mobilização foi filmada por inúmeras câmeras e também com a ajuda de um 

helicóptero para as tomadas aéreas. Após, o flash mob foi parar na TV, transformada em um 

comercial. O mesmo que foi feito com a mobilização instantânea de Londres, porém, com 

dois anos de antecedência e sem manifestações de reprovação pelo ato. 
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4.2 SING ALONG TRAFALGAR SQUARE 

Meses mais tarde, a empresa de telefonia, já com a sapiência de que os flash mobs dão 

resultado, resolve criar um novo evento, agora com mais características de movimento 

relâmpago, e com resultados extremamente positivos. 

No dia 30 de abril de 2009 a T-Mobile, empresa de telefonia inglesa, inova mais uma 

vez, ao criar o Sing Along Trafalgar Square (cantar juntos na praça Trafalgar), um flash mob 

totalmente feito por pessoas que na sua maioria não se conheciam, sem nada estar ensaiado, 

sem figurantes para reger esse evento social. Ao contrário do primeiro que a empresa havia 

feito em Liverpool, que possuía bailarinos contratados e uma coreografia ensaiada.  

Para realizar o evento na praça londrina, a empresa de telefonia contou com a parceria 

da Improve Everywhere, grupo especializado em criar, organizar e divulgar mobs. Para ter 

sucesso, o grupo organizador do evento, mandou e-mails para um número determinado de 

pessoas, convidando-as a ir à praça, às 18 horas, no dia 30 de abril de 2009.  

Para tanto, fez-se uso das tecnologias e das “redes digitais” (Levy, 1993) que por sua 

vez, levaram as mensagens até seus destinatários. Dentre estes destinatários que receberam o 

convite virtual, alguns exerciam a função de “líderes de opinião” (Wolf, 1996) em 

comunidades virtuais (Levy, 1999) ou em suas “tribos virtuais” (Maffesoli, 1998). E foi com 

a quebra do pólo emissor de mensagens, algo possível somente com o advento do ciberespaço 

e da internet, que os líderes ou formadores de opinião, passaram de receptores para emissores 

da mensagem.    

Quando os líderes repassaram aos seus seguidores ou consumidores de informação, a 

mensagem que divulgava o evento ganhou força e uma maior credibilidade, uma vez que, os 

líderes exercem grande influência sobre o público que os segue.   

No e-mail não constava nenhuma outra informação do que aconteceria no local, 

apenas, era feito este convite.  

Chegado o dia, mais de 13 mil pessoas compareceram à praça. À medida que as 

pessoas chegavam, microfones eram distribuídos pelos organizadores do mob.  

Como o nome do evento já diz, cantar juntos na praça Trafalgar, através de um telão 

colocado na praça, milhares de pessoas cantaram juntas a música Hey Jude, dos Beatles, 

formando um enorme Videokê. As pessoas cantavam entusiasmadas a música de uma banda, 
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talvez a mais famosa de todos os tempos, e não por acaso, uma banda britânica.  

Chama bastante atenção a escolha da música e a escolha da banda. A música foi um 

dos grandes sucessos da banda de Liverpool, e a letra da canção possui um conteúdo positivo, 

de elevação, de “alto astral”.  

 

Ei, Jude, não fique mal/ 
Escolha uma música triste e torne-a melhor/ 
Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração/ 
Então você pode começar, a melhorar/ 
 
Ei Jude/ 
Não tenha medo/ 
Você foi feita para sair e conquistá-la/ 
No minuto que você deixá-la entrar na sua pele/ 
Então você começará a melhorar/ 
 
E sempre que você sentir a dor/ 
Ei Jude, detenha-se/ 
Não carregue o mundo nos ombros/ 
Você bem sabe que é um tolo/ 
Quem finge que está numa boa/ 
Tornando seu mundo um pouquinho mais frio/ 
 
Ei Jude/ 
Não me decepcione/ 
Você encontrou-a, agora vá e conquiste-a/ 
Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração/ 
Então você pode começar a melhorar/ 
 
Então coloque prá fora e deixe entrar/ 
Ei Jude, comece/ 
Você está esperando por alguém com quem realizar 
a performance/ 
E não sabe que é somente você?/ 
Ei Jude, você consegue/ 
O movimento que você precisa está nos seus 
ombros/ 
 
Ei Jude/ 
Não fique mal/ 
Escolha uma música triste e torne-a melhor/ 
Lembre-se de deixá-la debaixo da sua pele/ 
Então você começará a melhorar/ 
Melhor, melhor, melhor, melhor/ 
 
Na na na na na na, na na na, ei Jude/ 
Na na na na na na, na na na, ei, Jude/ 

 

 

Hey, Jude, don't make it bad/ 
take a sad song and make it better/ 
Remember, to let her into your heart/ 
then you can start, to make it better/ 
 
Hey, Jude/ 
Don't be afraid/ 
you were made to go out and get her/ 
the minute you let her under your skin/ 
then you begin to make it better/ 
 
And anytime you feel the pain/ 
Hey, Jude, refrain/ 
don't carry the world upon your shoulders/ 
For well you know that it's a fool/ 
who plays it cool/ 
by making his world a little colder/ 
 
Hey, Jude/ 
Don't let me down/ 
you have found her now go and get her/ 
remember (Hey Jude) to let her into your heart/ 
then you can start to make it better/ 
 
So let it out and let it in/ 
Hey, Jude, begin/ 
you're waiting for someone  
to perform with/ 
And don't you know that is just you?/ 
Hey, Jude, you'll do/ 
the movement you need is on your shoulder/ 
 
 
Hey, Jude/ 
Don't make it bad/ 
take a sad song and make it better/ 
remember to let her under your skin/ 
then you'll begin to make it better/ 
better, better, better,better, better, oh!/ 
 
Na, na na na na na, na na na, Hey Jude/ 
Na, na na na na na, na na na, Hey Jude/ 
(John Lennon e Paul McCartney) 

As escolhas da música e da banda, foram feitas com cuidado. Cautela necessária para 

criar uma impressão adequada no público, que posteriormente reverteu esta impressão à 
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empresa T-Mobile.  Os Beatles, banda que ficou famosa  e  fez  estrondoso sucesso a partir da  

década de 50, é até hoje um grande símbolo inglês e motivo de muito orgulho para o seu 

povo.   

A escolha se justifica, pois a banda representa e cria um sentimento de nacionalismo 

nos participantes do evento, promove uma reterritorialização (Deleuze e Guattari, 1991), um 

resgate patriótico, pois este fenômeno acontece em um âmbito psicológico, uma forma de 

reviver a “chama” do nacionalismo dentro das pessoas, lembrando-as de sua pátria mãe. 

Acontece aí uma reterritorialização conceitual, psicológica, que deixa o público bastante 

entusiasmado. E, é claro, reportando todo essa sensação prazerosa e esta felicidade para a 

marca de telefonia que promoveu o evento. 

Outro ponto bastante interessante é o fato de diferentes pessoas participarem de um 

mesmo evento sem estranheza, são várias tribos se unindo em torno de um mesmo ideal, o 

entretenimento.  

Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os credos, de variadas 

descendências, das mais variadas tribos e comportamentos, unidas em uma praça, cantando 

em uníssono uma música de uma banda que cisma em continuar presente, recente e atual. As 

pessoas que ali cantavam, estavam despidas de qualquer preconceito, sem a menor 

preocupação se a pessoa ao lado era branca, negra, parda, católica, velha, mulher, pobre, rica 

ou igual a ela.  

O que se intenta mostrar, é que naquele momento, a socialização era completa, todas 

as pessoas compartilhavam da mesma vontade, cantar. Não importando se bem ou mal, 

afinado ou fora do tom. Naquele momento ninguém passava por ridículo, ninguém sofreria 

discriminação, pois todos estavam na mesma situação.  

Uma prova dessa firmação acima é que a cantora Pink se fez presente no evento, 

contratada, convidada através do mesmo e-mail, ou simplesmente por que passava pelo local, 

não vem ao caso. O fato é que ela estava lá, interagindo com milhares de pessoas sem ser 

incomodada pela fama.  

Ao quantificarmos alguns dados percebe-se a proporção deste evento. Mais de 13 mil 

pessoas interagindo entre si, e todas interagindo com uma única marca durante toda a duração 

da música.  
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Neste momento cabe uma reflexão, quanto tempo, veiculações e dinheiro seria 

necessário para ter uma exposição como essa durante um tempo como esse. E sem perder a 

atenção do expectador, que aqui, no caso, é participante. Será que não se deve repensar os 

atuais moldes da publicidade e seus métodos de abordagem ao consumidor? Refletir sobre os 

moldes desgastados da propaganda a partir destas informações é algo de suma importância e 

que deve ser feito. 

Percebe-se então, que este evento que ocorreu no final de abril em Londres, pode ser 

considerado uma ação de guerrilha, a partir do momento em que ele toma proporções 

publicitárias de posicionar uma marca perante o consumidor de forma inusitada, pouco 

comum, porém, de forma muito adequada (Dorrian, 2006).  

Deste modo, podemos ponderar que flash mobs podem e devem ser considerados 

ferramentas alternativas de comunicação, uma forma de publicidade, de marketing de 

guerrilha.   

Porém, engana-se quem pensa que o mob terminou aí, com o final do evento. Agora é 

que ele cresce em âmbito internacional, ganhando repercussão mundial ao desbravar as 

barreiras de um mundo onde não existem fronteiras. Ao adentrar a internet, este mob, logo 

assumiu o posto de vídeo viral, pois em menos de uma semana após a sua publicação, feita em 

02 de maio, mais de 300 mil pessoas20 já haviam assistido ao Sing Along Trafalgar Square, 

em sítios ficheiros de vídeos, como You Tube, Google Videos etc.   

   Este flash mob com fim comercial, organizado pela T-mobile, teve, como já citado, 

grande repercussão. A ação faz parte da campanha Life’s for sharing (A vida é para ser 

compartilhada) da operadora de telefonia inglesa. Este exemplo nos mostra uma nova 

ferramenta que pode ser usada para posicionar marcas e produtos perante seus consumidores, 

através de uma experiência de entretenimento, que com certeza ficará guardada na memória 

dos participantes como algo inusitado, divertido e prazeroso, ligando direta ou indiretamente 

estes adjetivos a marca de telefonia. 

 

 
                                                           

20
 Diponível em: < http://www.fyi.blog.br/publicidade-e-propaganda/sing-along-karaoke-aberto-na-

trafalgar-square..html> Acesso em 08 de jul. 2009 
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4.3 OPRAH /BLACK EYED PEAS FLASH MOB DANCE 

Este flash mob realizado dia 08 de setembro de 2009, aconteceu no meio de um já 

tradicional evento, o The Oprah’s kick of party, (festa de inicio da Oprah, em tradução livre). 

Este evento já é tradicional e acontece a cada abertura de temporada do programa de auditório 

da apresentadora norte-americana. 

Neste ano, para abertura da vigésima quarta temporada, a festa de inauguração foi 

realizada em Chicago, na Michigan Avenue, avenida mais famosa da cidade norte-americana. 

O evento contou com a participação da apresentadora Oprah Winfrey, da banda Black Eyed 

Peas e com a presença de mais de 20 mil pessoas. A banda foi escolhida para o evento porque 

sua música I gotta felling será a múscia de abertura do programa desta temporada. 

Quando a banda subiu ao palco foi ovacionada, porém, após a música começar todo o 

público ficou estático, exceto por uma garota bem na frente do palco, que dançava muito 

entusiasmada. 

Oprah com um celular na mão filmando o evento do palco, observava incrédula a 

multidão estagnada. Com quase um minuto de música, outras pessoas perto da garota 

empolgada, começam a dançar a coreografia e aos poucos outras pessoas perto delas vão 

começando a dançar também, gerando um efeito “cascata” ou de propagação de uma onda, até 

todo o público, em torno de 21 mil pessoas, estarem dançando a mesma coreografia.     

A apresentadora então fica boquiaberta e estupefata com o que está acontecendo, agora 

ela está muito mais empolgada, pulando e dançando. Em sua mão o celular continua filmando 

tudo, ela não larga o aparelho em nenhum momento sequer durante a música. 

É possível, através do vídeo da mobilização, ver centenas de pessoas filmando o 

evento em seus aparelhos de telefone celular, alguns destes vídeos foram postados em sítios 

como o You Tube e Goggle Video, agora é possível observar pelo ângulo de quem estava lá. 

São as redes digitais (Levy, 1993), juntamente com a quebra do pólo emissor do mass media, 

que permite tirarmos nossa própria opinião, com uma menor influência política e ideológica 

que tradicionais veículos de massa causam. 

O efeito da computação pervasiva, ubíqua e senciente, se mostra com a cena de muitas 

pessoas filmando o evento, é a tecnologia onipresente na vida cotidiana das pessoas de uma 

forma simples, pois os usuários não precisam conhecer a fundo a tecnologia para utilizá-la, 
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basta apenas, usufruir dela. O que acaba por instigar a necessidade e a vontade que o homem 

tem de comunicar-se.    

Foi a partir das redes digitais e do ciberespaço que o Oprah /Black Eyed Peas flash 

mob dance foi organizado. O principal vocalista da banda, Will i am, teve a idéia de fazer uma 

surpresa para a apresentadora do programa de auditório. Por isso, divulgou em sua página do 

Twitter e do Face Book, a informação de que selecionaria 800 pessoas para ensinar e 

participar da coreografia. A informação da seleção foi repassada entre fãs e amigos via e-mail, 

mensagens de celular, sítios de relacionamento etc. É através destes aparelhos celulares, das 

redes digitais e das tecnologias móveis que os flash mobs são possíveis, pois eles tem um 

caráter descentralizador e uma capacidade de propagação da informação numa velocidade 

espantosa. 

Uma vez que, o vocalista adentrou ao ciberespaço, ele desbravou as barreriras do 

mundo virtual. E ao postar a mensagem em suas redes de relacionamento, esta mensagem 

atingiu as pessoas interessadas, provocando uma reação no mundo concreto, angariar 

voluntários para efetuar a coreografia e por sua vez o flahs mob. A mensagem se dissipou 

dentre os seguidores de Will na internet, ao adentrar à virtualidade e assumir um papel de 

comuncação de muitos para muitos. 

Nota-se também o poder que a informação tem ao se desterritorializar (Deleuze e 

Guattari, 1999), ao adentrar ao ciberespaço a mensagem da seleção feita pelo cantor poderia 

ser decodificada por qualquer pessoa com acesso a internet. Ao postar a mensagem da seleção 

no Twitter e no Face Book, Will i  am tornou-se o organizador do flash mob e ao mesmo 

tempo um líder de opinião (Wolf, 1996) um disseminador de informação, uma vez que, ele é 

seguido por inúmeros fãs nestes sítios de relacionamento. Estes por sua vez, trataram de 

divulgar a mensagem para seus contatos.   

Não demorou muito para todas as vagas estarem completas. Agora era a hora do 

ensaio, para isso, foi contratado um reconhecido coreógrafo para ajudar o cantor com os 

passos e a multidão. Foi contratado o produtor australiano, Michael Gracey, que já possuia 

alguma experiência com flash mobs, pois ajudou a produzir e coreografar o The T-Mobile 

dance.  

A partir do momento que estas 800 pessoas estavam com os passos ensaiados, eles 

receberam a missão de repassar a coreografia as demais pessoas que viriam a participar do 

evento. Um vídeo com o cantor ensinando os passos também foi divulgado na internet, 
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liberando a coreografia para quem quisesse aprender. 

Na data marcada todos estavam a par da coreografia e do flash mob, exceto a 

apresentadora Oprah. Porém não se tem certeza se ela realmente não sabia da totalidade do 

evento, ao menos sobre alguma parcela dele ela devia estar ciente, pois curiosamente ela não 

largou o celular um momento sequer durante o mob que foi patrocinado pela companhia de 

telefonia T-Mobile. 

Ao término da música a apresentadora está bastante emocionada e empolgada, “fala 

que esta foi a coisa mais legal que ela já viu”. Sim, os flash mobs tem este poder de 

entretenimento, são capazes de inebriar e arrepiar até mesmo quem assiste ao vídeo pelo 

computador. 

Ao final do vídeo, podemos ver Oprah explicando que a empresa de telefonia foi a 

grande responsável pelo mob, mas podemos ver algo inusitado, não feito até então nas outras 

mobilizações que a empresa promoveu. A apresentadora explica as funcionalidades do mais 

novo aparelho celular que a T-Mobile oferece, a sua capacidade de tirar e compartilhar os 

vídeos e fotos com extrema rapidez, a facilidade de acesso a internet e e-mail, durante a 

explicação o celular é manuseado, acompanhando a leitura do texto.  

Nota-se aí, a inserção de uma propaganda convencional em um vídeo de uma forma 

alternativa de comunicação. Um testemunhal de uma pessoa líder de opinião (Wolf, 1996) 

com enorme credibilidade perante o público norte-americano. A empresa deve ter reparado 

que nas duas mobilizações anteriores, The T-Mobile dance e Sing along Trafalgar square, 

houve centenas de milhares de visualizações, tornado o vídeo uma propaganda efetiva e muito 

acessada, e visto por vontade própria, espontaneamente. E agora, resolveu usufruir da 

viralização de seus vídeos no ciberepaço. 

 O Oprah/Black Eyed Peas flash mob dance, é o maior flash mob já realizado, cerca de 

21 mil pessoas participaram do evento. E esta grande participação, decorre também, de um 

efeito que Maffesoli (2007) chama de “eterna-criança”. Vivemos em uma épocaonde todos 

querem ser jovens, ter o “espírito jovem”, independente de sua idade. Uma vez que, este tipo 

de evento é muito freqüentado por jovens e adolescentes, em decorrência do efeito explicado 

pelo autor francês, os flash mobs acabaram por virar mania também entre as demais faixas 

etárias. 

Mas, independente da idade, todos são bem recebidos nas mobilizações instantâneas, 

pois o mais importante nestes fenômenos sociais é a diversão, a celebração, o “estar-junto” 
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dos demais de uma maneira alegre e festiva, em outras palavras, todos estão compartilhando a 

mesma tribo. 

Viver o momento da forma mais intensa possível é praticamente uma obrigatoriedade. 

Vivemos em uma era dionisíaca e hedonista, onde a população de “eternas-crianças” cultuam 

o “carpe diem” de maneira quase doentia, porém estes fatores, acabam por engrossar as 

fileiras dos mobs.  

Os eventos, assim como o acontecido em Chicago são por isso, grandes formas de 

sociabilidade e garantia de entretenimento. É também por estas “garantias” oferecidas pelas 

mobilizações relâmpago, que a cada dia estes eventos ganham mais adeptos e participantes 

dentre todas as “tribos” e camadas sociais .        
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após trilhar uma longo período de encubação e elaboração deste trabalho, é dada a 

hora de refletir sobre tudo que aqui foi dito. Esta pesquisa destinou-se a analisar o porque de 

movimentos iniciados no ciberespaço ultrapassarem as barreiras do virtual e interferirem na 

concretude do mundo cotidiano. E a forma como a publicidade viu nestes movimentos, os 

flash mobs, uma maneira diferente e agradável de posicionar marcas, empresas e produtos 

perante o consumidor. 

A opção por pesquisar este assunto gerou grande expectativa por ser um campo que 

vem crescendo gradativamente ano-a-ano, porém ainda pouco explorado e estudado. Da 

mesma maneira, a expectativa tornou-se desafio, pelas raras óbras literárias sobre o assunto e 

a ignorância da existência das mobilizações instantâneas pela grande maioria do público 

acadêmico. 

Para o início e embasamento da  pesquisa foram estudados conceitos como “real”, 

virtual, cibercultura, ciberespaço, comunidades virtuais, tribos ou aldeias virtuais, líderes de 

opinião, territorialização, desterritorialização e reterritorialização.  

Estes conceitos foram trabalhados juntamente com o comportamento da sociedade no 

ciberespaço, ambos  sob o panorama da sociologia compreensiva de Michel Maffesoli, que 

estuda os fenômenos complexos da comunicação da relação entre mídia e homem e as 

interações interpessoais daí decorrentes, não se atendo somente a estudos e análises técnicas 

de mensagem, ruído, emissor e receptor.           

Um grande salto para a humanidade foi a quebra do pólo emissor do mass media, 

decorrente do advento do ciberespaço. Agora, a comunicação é feita de muitos para muitos, a 

tradicional formula da mensagem embaralhou-se, receptor agora também é emissor e vice-

versa. Este fato, com certeza, foi primordial para a difusão das mobilizações instantâneas pelo 

mundo, tendo ciência que estes fenômenos ocorrem em nível global apoiados pelas redes 

digitais e pelos contantes avanços das tecnologias móveis. 

“Passeando” pela recente história dos flash mobs, contou-se aqui, como tudo começou, 

quando um jornalista decidiu enviar um e-mail anônimo para alguns amigos e, como estes 

eventos vieram parar no Brasil. Destacou-se também alguns eventos de grande repercussão e 

reprodução, uma vez que, os mobs mais famosos e envolventes são recriados em diversas 

cidades e países. 
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Falou-se um pouco sobre o comportamento do homem pós-moderno e as influências 

das tecnologias na sociedade contemporânea, discorre-se também sobre as mudanças 

materiais e visuais nas metrópoles decorrentes de avanços tecnológicos e da criação de novos 

artefatos que possibilitam uma maior conectividade e uma constante comunicação. A partir 

daí, a informação circula com enorme facilidade e dissemina-se com velocidade espantosa. O 

que acaba por agilizar a organização e a divulgação dos eventos instantâneos. 

Outro ponto abordado no trabalho é o declíneo da publicidade invasiva na sociedade 

atual, algo gradativo que vem acontecendo há algum tempo, e nos mostra que a abordagem ao 

consumidor deve ser mudada, pois o consumidor mudou.  

A partir da queda do pólo emissor, o consumidor não aceita mais ser um mero 

espectador, ele rejeita a idéia de ser apenas um receptáculo de informações sobre produtos e 

empresas. Ele quer ser mais importante, o consumidor sente a necessidade de ser mais efetivo, 

de participar, de ser um colaborador, e agora, com a quebra do pólo emissor, ele pode. 

Baseado em novas técnicas de abordagem da publicidade, enquadram-se os flash mobs 

dentro do marketing de guerrilha como uma ferramenta alternativa de comunicação muito  

promissora. Em alguns casos onde as mobilizações relâmpago já foram utilizadas, pode ser 

dito que seu uso foi bastante conveniente e os resultados muito além dos satisfatórios.        

Uma das primeiras empresas a utilizar este tipo de evento como forma de posicionar e 

reforçar a marca, foi a Coca-Cola, que realizou na Alemnha seu flash mob e depois o 

transformou em um comercial de televisão. Porém este evento não teve muita interatividade, 

pois todos os participantes, ou a sua grande maioria eram contratados, também não existia a 

possibilidade de interação entre pessoas que passavam pelo local e o evento que ali ocorria. 

Mais uma vez, incorreu-se no erro de abdicar o consumidor potencial da marca de participar, 

colocando-o novamente apenas na platéia. 

No entanto, uma empresa da telefonia parece ter descoberto a fórmula para o sucesso 

de flash mobs com fins publicitários.  A T-Mobile, criou somente no ano de 2009, até a 

presente data, três eventos de enorme repercussão. O T-Mobile dance, o sing along Trafalgar 

square e o Oprah/Black Eyed Peas flash mob dance. O primeiro ainda com um nível baixo de 

interatividade,pois foram contratados bailarinos para realizar o evento. Porém sua repercussão 

no ciberespaço foi extraordinária. 

O segundo flash mob, também realizado em Londres, difere do primeiro, pois este, já 

possui todas as características de uma mobilização instantânea. Foram convidados mobers 
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através do envio de um e-mail. Todos os participantes, ou ao menos a imensa maioria, estava 

ali por livre e espontânea vontade. Houve a abertura para transeuntes que ali passavam no 

momento de interagir e participar do evento, sem saber previamente da mobilização. Se o 

resultado do primeiro flash mob da T-Mobile foi espantoso, o resultado do segundo assume 

proporções homéricas. Um dos motivos para o maior sucesso do segundo evento foi a parceria 

com o grupo Improve Everywhere, grupo especializado em criar flash mobs que foi contratado 

para a organização do evento.    

O terceiro evento da empresa foi realizado nos Estados Unidos e contou com a 

participação de cerca de vinte e uma mil pessoas, tornando-se assim o maior flash mob já 

realizado no mundo.  

No Brasil se tem relatos de algumas tentativas de criação de flash mobs publicitários. 

Em Porto Alegre a loja Pompéia contratou dançarinos para realizar uma coreografia em locais 

de grande circulação de pessoas na cidade. Porém, pecou no aspecto interação com o público. 

Outra tentativa de posicionamento de marca através de um flash mob foi feita em São Paulo. 

A empresa de travesseiros Duoflex doou materiais e ajudou a recolher as sobras do Pillow 

Fight Day, dia da guerra de travesseiros, evento que foi realizado em vários países na mesma 

data. Uma iniciativa visionária por parte da fabricante de travesseiros, mas apenas apoiar o 

evento ainda gera pouca visibilidade.    

A interação interpessoal e a interação pessoa-empresa neste tipo de mobilização é 

muito grande, pois o consumidor está diretamente ligado ao evento e de forma espontânea, 

ninguém o obriga a permanecer ali. Ele fica pela carência de diversão, algo que o evento e a 

empresa podem suprir, e que ele, consumidor, não vai esquecer na hora de efetuar uma 

compra. 

A publicidade segue a tendência atual de seduzir o consumidor através do 

entretenimento. Os flash mobs, são mobilizações que tem como principal promessa a 

diversão. Já que os dois caminham em direções iguais, e que como visto, as mobilizações 

instantâneas são formas atrativas e divertidas de abordar o consumidor, e com grande 

possibilidade do mober comprar e disseminar a marca da empresa em sua tribo.     
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