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RESUMO 
 

A construção de coletivos vem se tornando um movimento muito comum, nos dias de hoje, 
diante das possibilidades propiciadas pela Internet. Este estudo é o início de uma análise 
sobre as possíveis formas de agrupamento de multidões pela Web sob a ótica, 
principalmente, dos estudos provenientes do livro “A cultura da participação: criatividade e 
generosidade no mundo conectado”, de Clay Shirky. O tema será analisado com base nas 
análises apresentadas, sobretudo, nos processos de Crowdfunding. Outros autores que, 
também, tratam temas próximos ao assunto proposto, e que foram citados no artigo, foram: 
Michel Foucault, Nikolas Rose, Rogério da Costa, Yochai Benkler, Chris Anderson, Carlos 
Roberto Trindade e Nicholas Carr.  
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INTRODUÇÃO 
 
Em um céu tão extenso, os pássaros Estorninhos se juntam para voar a um determinado 

lugar. Como em um balé, formam uma verdadeira dança que se torna espetáculo perante os 

olhos humanos. Ficamos extasiados diante da capacidade daqueles pássaros de se unirem de 

forma tão casada, tão densa e tão sincronizada para que um objetivo deles seja alcançado. 

Ou que o objetivo de cada integrante do grupo seja conquistado. Segundo especialistas - em 

entrevista concedida em uma matéria de TV - (2011), a espécie se junta para formar um 

bando denso a fim de se protegerem de possíveis predadores. 

 

Apesar de sobressaltarmos com tamanha beleza de um conjunto de pássaros traçar um 

mesmo caminho e um mesmo comportamento no céu, não nos damos conta que os seres 

humanos também se enlaçam e formam uma coreografia juntos quando estão em busca de 

um objetivo só. Na era da Internet então, possibilitou ainda mais a formação de grupos que 

 
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, email: ubaflavia@yahoo.com.br. 
 
3Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, Bolsista Capes email: rodrigomarbex@gmail.com. 
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“dançam” juntos e, unidos, desenham no céu da virtualidade um emaranhado de grupos 

conforme a música que escolhem seguir. Até o indivíduo que deseja ser diferente, por 

horas, adentra-se no mundo virtual em prol de se unir a possíveis usuários que possuem o 

mesmo interesse que o seu. 

  

A Web é um caminho que muitos encontram para descobrir um outro ser que esteja disposto 

a se vincular em busca de um desígnio. Independente da finalidade, muitos se conectam, 

não importando a distância em que um está do outro, para formar o grupo. A construção do 

coletivo na Internet é uma iniciativa muito presente nos dias de hoje que será analisada 

neste artigo, utilizando autores que já abordam o tema em sua bibliografia.  

 

O primeiro a ser estudado é Clay Shirky, autor da obra “A cultura da participação: 

criatividade e generosidade no mundo conectado”, de 2011. Um dos exemplos apresentados 

no livro é a televisão. “Assistir a novelas, sitcoms, seriados e à enorme gama de outros 

entretenimentos oferecidos pela televisão absorveu a maior parte do tempo livre dos 

cidadãos do mundo desenvolvido” (SHIRKY, 2011, p. 10). Shirky aponta que, após a 2ª 

Guerra Mundial, as possibilidades mais acessíveis no mundo trouxeram à população o 

tempo livre, tempo este que não estavam acostumados a ter. Melhorias no Produto Interno 

Bruto (PIB), no nível de educação e na expectativa de vida das pessoas foram alguns 

aspectos que contribuíram para que os indivíduos pudessem ter mais tempo livre em suas 

vidas. E este tempo foi preenchido com horas em assistir à programação da televisão.  

 

Assistir à TV passou a ser uma atividade, assim como fazer um piquenique e praticar algum 

esporte, pois necessita de a pessoa sentar em frente ao aparelho e ver o programa. Diferente 

de ouvir rádio, por exemplo, que possibilita exercitar outras tarefas concomitantemente. 

Este comportamento de passar horas vendo TV, Shirky alerta que não se trata de um 

fenômeno somente norte-americano. Para ele, “desde a década de 1950, qualquer país com 

PIB ascendente invariavelmente presenciou uma reorganização das relações humanas; em 

todo o mundo desenvolvido, as três atividades mais comuns atualmente são trabalhar, 

dormir e ver TV” (SHIRKY, 2011, p. 11).  

 

Assim como passar horas vendo TV é muito comum nos dias de hoje, ficar horas em frente 

ao computador, navegando na Internet, também se tornou algo corriqueiro de se fazer. E 
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para dedicarem tanto tempo, alguns usuários da rede, por horas, ficam se lembrando de seus 

interesses, suas curiosidades e saem à procura deles. É neste momento que conseguem 

alcançar pessoas que também possuem os mesmos interesses e começam a praticar, juntas, 

atividades que lhes dão prazer.  

 

Shirky salienta que, quando uma pessoa adquire uma televisão, o número de consumidores 

aumenta, e o número de produtores continua o mesmo. Já quando alguém compra um 

computador ou telefone celular, que tenha acesso à Internet, o número de consumidores e 

de produtores aumenta ao mesmo tempo. “O talento continua distribuído de forma desigual, 

mas a capacidade bruta de criar e compartilhar é agora largamente distribuída e cresce a 

cada ano (SHIRKY, 2011, p. 53).  

 

CULTURA DA PARTICIPAÇÃO EM CROWDFUNDING 

 

Um exemplo desse tipo de movimento na Web são os processos de colaboração 

(financiamento) coletiva, uma vez que usuários se mobilizam em benefício de um mesmo 

projeto. Várias pessoas precisam se interessar por uma mesma iniciativa, doar seu dinheiro 

para que ela se concretize e costumam, inclusive, divulgar a contribuição que fizeram pela 

Internet.  

 

Podemos estabelecer uma comparação entre o sistema de colaboração coletiva, também 

chamada de crowdfunding, e o site PickupPal, apresentado por Shirky em seu livro já citado 

acima. “PickupPal.com é um desses novos canais de informação, um site de carona 

solidária destinado a coordenar motoristas e caronas que planejam fazer o mesmo caminho” 

(SHIRKY, 2011, p. 39). O autor salienta que o site não conseguiria se manter se os 

motoristas e caronas não compartilhassem as informações. Dessa forma, quanto mais 

participantes, maior “valor agregado” o site apresenta.  

 

A ideia de “valor agregado” também pode ser aplicada ao sistema de crowdfunding, 

analisado como objeto de estudo neste artigo. Se não houvesse financiadores em potencial 

para que projetos pudessem alcançar o valor que lhes é necessário para a concretização, o 

site também não conseguiria se manter. Para o autor, assistir à televisão não condiz com a 

ideia de valor agregado, pois “os membros não agregavam qualquer valor real uns aos 
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outros. A lógica da mídia digital, por outro lado, permite que pessoas antes conhecidas 

como espectadores agreguem valor umas às outras, todos os dias” (SHIRKY, 2011, p. 41).  

 

CAPITAL SOCIAL EM PROCESSOS DE COLABORAÇÃO COLETIVA 

 

Neste momento, podemos abordar o conceito de capital social, estudado no artigo “A 

Sociedade do Conhecimento e o Neocapitalismo”, de Rogério da Costa. Antes de 

compreendê-lo, faz-se necessário entender o termo capital humano cuja ideia surgiu em 

estudos feitos nos anos 1990, em uma atmosfera pautada pela base de dados de 

conhecimentos. “As organizações passam a se ver como detentoras de um capital 

intelectual, que na verdade resulta da participação ativa de seus colaboradores, que lhes 

fornecem seus conhecimentos e competências (COSTA, 2011, p. 4).  

 

O capital humano é formado por elementos chamados de “ativos intangíveis” que 

representam um conceito de economia diferente, caracterizado pelos valores de 

conhecimentos e informações. Rogério da Costa salienta que o termo capital humano já 

existia desde os anos 1960, quando Gary Becker publicou artigos sobre o tema cujo 

conceito era construído pela educação e pela condição de saúde do indivíduo. Nos anos 

1980, estudos sobre capital social e as redes sociais começaram, apontando 

especificamente, para as relações sociais dos indivíduos que construíam um capital 

(COSTA, 2011, p. 8).  

 

O capital social é um valor conquistado durante as relações das redes sociais e, 

consequentemente, no ato de propagar conhecimentos, interagindo com os usuários da 

Internet. Como os sistemas colaborativos precisam da participação das pessoas para se 

manter, o indivíduo apresenta o valor agregado à sua participação, o que lhe confere, 

também, capital social. Ao participar de um site de crowdfunding, por exemplo, agrega-se 

valor e, consequentemente, capital social, por ter participado da colaboração coletiva e por 

ter sido responsável, entre outros usuários, pela escolha e concretização de um determinado 

projeto do site.  

 

E para se obter maior capital humano, há o contexto em que o Estado atual proporciona 

meios para que a população encontre formas e técnicas de majorar sua própria vida. O 
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Estado não é mais soberano, como na Idade Média, agora o poder é disciplinar, em que 

padrões e comportamentos disciplinares são ditados para serem seguidos. Pode-se dizer que 

o corpo do Estado fica invisível, pois não regula mais e não cuida mais da sociedade; na 

verdade, dá condições para que a população evolua por si só. “Esse excesso do biopoder 

aparece quando a possibilidade é técnica e politicamente dada ao homem, não só de 

organizar a vida, mas de fazer a vida proliferar, de fabricar algo vivo (...)” (FOUCAULT, 

1999, p. 303). A visão desse autor é o indivíduo até à década de 1980. A ideia do biopoder 

surgiu com os estudos de Foucault. O conceito pode ser refletido junto com as práticas 

disciplinares, que também pode ser entendido como uma técnica de exercício de poder, 

principalmente a partir do século XVIII e XIX (TRINDADE, 2008, p. 1).  

 

Vivendo em uma sociedade que busca pelo capital humano e procura pelo aumento do 

capital social, em especial nas relações possibilitadas pelas redes sociais, já a partir da 

década de 1970, Nikolas Rose afirma que a ideia não é mais domesticar o indivíduo e, sim, 

de lhe conceder liberdade. Tal liberdade passa a ser justamente uma obrigação, e ele não é 

obrigado mais a ser obediente.  

 
 

Nas duas últimas décadas, o valor da liberdade tem se tornado o princípio de muitos 
sonhos e projetos políticos. Nós nos encontramos em um momento histórico no qual 
o “mundo livre” tem triunfado sobre o adversário totalitarista, o “mercado livre” 
sobre a economia de comando e do plano, o indivíduo amante da liberdade autêntica 
sobre o sujeito leal à coletividade de moralidades tradicionais e éticas comunistas 
iguais (ROSE, 1999, p. 61)4.  

 
 

Conceder liberdade ao indivíduo significa lhe dar condições para que promova suas 

próprias escolhas e procure satisfazer seus desejos. O livro “The wealth of networks: how 

social production transforms markets and freedom”, de Yochai Benkler, que pode ser 

traduzido para “A prosperidade do trabalho na Internet: como produções sociais 

transformam mercados e liberdade”, também aborda a liberdade como aspecto relevante 

para o indivíduo na sua possível produção na Internet. A Internet como subsídio de um 

indivíduo detentor de liberdade faz prosperar o conteúdo que é feito por usuários que se 

 
4 Tradução dos autores- trecho original: “Over the past two decades the value of freedom has become the principle of so 
many political dreams and projects. We dwell in a historical moment in which `the free world` has triumphed over its 
totalitarian adversary, `the free market` over the command economy and the plan, the freedom-loving authentic individual 
over the loyal collective subject of traditional moralities and communist ethics alike” (ROSE, 1999, p. 61).  
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dispõem a produzir sem que haja remuneração alguma, apenas a satisfação de cooperar com 

outros ou a si próprios.  

 

 

Sociedades que se encaixam na emergente economia de informação do trabalho na 
Internet em uma ecologia institucional que acomoda produção não mercadológica, 
ambas individual e cooperativa, irão melhorar a liberdade de seus constituintes ao 
longo de todas essas dimensões. A economia da informação da Internet torna os 
indivíduos mais capazes de fazer coisas para e por eles mesmos, e os tornam menos 
susceptíveis à manipulação por outros do que eles eram pela mídia da cultura de 
massa (BENKLER, 2006, p. 129 e 130)5   

 

 

TIPOS DE COLETIVOS NA REDE 

 

Em vista da citação acima, em que os indivíduos acabam sendo menos susceptíveis à 

manipulação das tentativas de imposições feitas pela cultura de massa, eles se unem de 

várias formas na Internet para a produção de algum tipo de conteúdo ou para algum 

objetivo específico. O autor Nicholas Carr, em seu texto “A tipologia das multidões6”, 

publicado em seu blog no ano de 2010, apontou seis tipos de construções do coletivo na 

rede. A primeira é “Social production crowd”, sendo que as duas primeiras palavras são 

traduzidas como “produção social”. Podemos compreender como pessoas que 

disponibilizam seus talentos peculiares para criar algum produto ou algum outro tipo de 

produção, a exemplo do Wikipédia, site em que usuários disponibilizam seus 

conhecimentos sobre assuntos diversos, criando uma espécie de enciclopédia livre.  

 

 O segundo tipo de construção do coletivo na rede é “Averaging crowd”, sendo que 

“averaging” pode ser traduzido como média. Trata-se de um grupo de estudo que elabora 

uma média de julgamento sobre algum assunto complexo, como o mercado de ações ou 

bolsa de valores. “Data mine crowd”, cuja tradução de “data mine” é fonte de dados, 

consiste no terceiro tipo de multidão na rede em que um grupo constrói um conjunto de 

 
5 Tradução dos autores – trecho original: “Societies that embed the emerging networked information economy in an 
institutional ecology that accommodates nonmarket production, both individual and cooperative, will improve the freedom 
of their constituents along all these dimensions. The networked information economy makes individuals better able to do 
things for and by  themselves, and makes them less susceptible to manipulation by others than they were in the mass-
media culture” (BENKLER, 2006, p. 129 e 130). 
6 Tradução do título “A typology of crowds”. Texto publicado no blog Rough Type, de autoria do Nicholas Carr. 
Acessado em 12 de dezembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.roughtype.com/archives/2010/03/a_typology_of_c.php>. 

http://www.roughtype.com/archives/2010/03/a_typology_of_c.php
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dados comportamentais por meio de suas ações. Exemplo deste tipo de movimento é o 

sistema de recomendação de algum site de compras pela Web.  

 

A quarta tipologia é chamada de “Networking crowd”, sendo que “networking” significa 

rede. Um grupo que divide informações por meio de um sistema de comunicação 

compartilhado, a exemplo das redes sociais Facebook e Twitter. Clay Shirky também 

sugeriu um quinto tipo que é “Transactional crowd” cuja primeira palavra significa 

transação. Um grupo é usado para instigar as transações que são feitas pontualmente, como 

é o caso do LinkedIn, rede que liga indivíduos que buscam, principalmente, por 

relacionamentos profissionais.  

 

E ainda há a sexta categoria chamada de "Event crowd", uma multidão organizada que, por 

meio de comunicação on line, junta-se para um evento particular que pode ser realizado em 

um certo local, ou pela rede, e pode apresentar propósitos variados, como político, social 

etc. Com os seis tipos de formação de multidão, podemos perceber como a ideia do autor 

Clay Shirky está se solidificando ainda mais. Fazer parte de um tipo de multidão é agregar 

valor a si próprio, é obter maior capital social nas redes das quais participa, é desfrutar de 

seu tempo livre em busca de novas relações de colaborações e participações na Web. 

 

Crowdfunding, a princípio, poderia ser qualificado com o conceito de “Averaging crowd”, 

em que multidões fazem uma especulação ou média dos projetos disponibilizados nos sites 

de colaboração coletiva com a finalidade de escolherem os que mais lhes interessam. A 

partir dessa seleção, as iniciativas recebem seus valores e são avaliadas pelos colaboradores 

se são merecedoras de financiamento ou não. Pode-se pensar, também, que crowdfunding 

pode ser considerado um “Event crowd”, já que se trata de um evento realizado na rede, 

com período estipulado para o recebimento de doações coletivas por parte dos usuários, 

com um propósito específico econômico de financiar um determinado projeto.  

 

As categorias de coletivos na rede, apresentadas por Carr, logo pode se verificar que, em 

uma mesma ocorrência, pode-se aplicar mais de um conceito do total de seis. No objeto em 

questão, ainda pode-se complementar com a terceira tipologia que é “Networking crowd”, 

pois as redes sociais são elementos-chave para que os produtores de um projeto de site de 

colaboração coletiva divulguem seus trabalhos à procura de novos financiadores. Estes, por 
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sua vez, também farão a divulgação de projetos para os quais contribuiu em suas redes 

sociais.   

 

As pessoas, em geral, desejam “fazer algo para transformar o mundo em um lugar melhor. 

Ajudam, quando convidadas a fazê-lo” (SHIRKY, 2011, p. 21). Para Shirky, quando o 

indivíduo descobre como usar o excedente cognitivo de modo que traga benefícios às 

pessoas, ele se torna incentivado a fazê-lo. E as pessoas sempre encontram tempo para fazer 

o que lhes trazem prazer, e as possibilidades da Internet ajudaram a proporcionar esse 

acesso a tudo que possa interessar para um indivíduo. 

 

Proporcionar a concretização de um projeto considerado importante em um site de 

crowdfunding é disponibilizar mais do que conhecimento, é disponibilizar seu próprio 

dinheiro. Os internautas, além de oferecerem tempo para analisar os projetos em busca dos 

que mais lhes agradam, também oferecem formas de implementá-los por meio de 

financiamentos. Essa pode ser uma sensação de grande feito, por trazer muita satisfação ao 

colaborador, pois pode ser considerada como uma doação para alguém ou para um grupo 

que necessite. 

 

Pedir dinheiro para amigos ou para desconhecidos pelas ruas para realizar um trabalho 

próprio poderia ser constrangedor. Com a possibilidade da rede, participar de um site de 

colaboração coletiva não se tornou mais passível de constrangimento, pois muitos fazem 

isso. E divulgar alguma produção tornou-se ainda mais fácil de ser feita e com um custo 

ínfimo. “(...) custos reduzidos em comunicação significam novas experiências no que é 

pensado e dito. Essa capacidade de experimentar também se estende aos criadores, 

aumentando não apenas seu número, mas também sua diversidade” (SHIRKY, 2011, p. 47).  

 

TEORIA DA CAUDA LONGA 

 

A ideia se assemelha ao que Chris Anderson chama de “Cauda Longa”, apresentado em sua 

obra “A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho”. O consumo do 

século XXI baseia-se no formato de uma cauda longa, ilustrada por um gráfico, que 

consegue denotar como os produtos de menos sucesso no espaço midiático também 

apresentam real significado de procura frente ao conjunto total. Apesar de apresentarem 
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poucos interessados, os produtos ou projetos menos divulgados pela indústria do 

entretenimento também são procurados e cobiçados, já que existem os nichos de consumo.  

 

 

Ainda existe demanda para a cultura de massa, mas esse já não é mais o único 
mercado. Os hits hoje competem com inúmeros mercados de nichos, de qualquer 
tamanho. E os consumidores exigem cada vez mais opções. A era do tamanho único 
está chegando ao fim e em seu lugar está surgindo algo novo, o mercado de 
variedades. (ANDERSON, 2006, p. 5) 

 

 

O autor mostra que um site de loja virtual, por exemplo, pode aumentar o número de 

produtos a serem ofertados para venda, uma vez que o custo de manutenção dos mesmos no 

site é extremamente baixo em comparação ao custeio para uma loja física. Quanto maior a 

variedade, mais os usuários obterão informações sobre os produtos. Ter conhecimento sobre 

vários conteúdos relacionados ao que realmente procura, pode aumentar as vendas de uma 

loja virtual, tornando o consumo ainda mais rentável.  

 

A formação de nichos favorece a cauda se tornar longa, porque a variedade de produtos, 

presente no eixo horizontal, é constantemente procurada por consumidores mais seletos. Já 

os produtos que mais atraem grande quantidade de consumidores, aqueles ainda 

considerados hits, tornam o eixo vertical do gráfico alto devido à grande procura de uma só 

vez, por muitos, em um tempo determinado e menor.  

 

Justamente, os interessados por produtos menos procurados tornam-se essenciais para os 

processos de crowdfunding. Assim como ilustra o conceito de cauda longa, os projetos ou 

produtos poucos divulgados no mercado também possuem valor e apresentam uma procura 

constante e valorosa a ser aproveitada. O que é mais propagado pela indústria do 

entretenimento não, necessariamente, é o que a maioria das pessoas deseja. E a variedade 

encontrada na Internet, com seu custo baixo de manutenção, propicia aos consumidores 

chegarem àquilo que realmente lhes interessam.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como os pássaros Estorninhos que se unem no céu em prol de um objetivo que, no 

caso, seria a proteção contra possíveis predadores, os seres humanos também se 

movimentam dessa forma em busca de proteção. Tal proteção, poderíamos dizer que seria 

de uma possível manipulação vinda da indústria que, por vezes, deseja impor necessidades 

aos indivíduos. Porém, com a Internet, o usuário não precisa mais se limitar ao que chega 

até ele pela televisão, ou por outro meio de comunicação. A rede possibilita uma busca 

pessoal pelos seus interesses. E é ai que se encontra a chave para o caminho deste estudo.  

 

Pode-se observar que se tornou corriqueiro um indivíduo disponibilizar horas de seu dia em 

frente ao computador com acesso à Internet em busca de satisfação de algum interesse. Seja 

interesse profissional, de estudo, de auxílio ao próximo, seja qualquer interesse, o ser 

humano se mantém muitas horas na Internet, navegando, como se perdesse a noção do 

tempo. Esse movimento natural, espontâneo, quase que viciante, será tema de futuros 

estudos deste artigo.  

 

Por enquanto, podemos notar que a televisão, antes tida como o meio de comunicação 

viciante, muitas vezes está sendo substituída pelo acesso à rede. E essa constatação traz 

conseqüências importantes para o estudo da tendência cada vez maior de construção do 

coletivo na rede. Compreender melhor os tipos de “crowd”, como apresentou Nicholas 

Carr, estabelecer uma compreensão mais aprofundada do objetivo dos usuários em se 

satisfazer ao ajudar o próximo e estabelecer uma análise com base nos processos de 

crowdfunding  é o objetivo deste artigo. Inicialmente, as análises foram frutíferas para a 

compreensão do tema que servirá de base para estudos vindouros.   
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	Shirky salienta que, quando uma pessoa adquire uma televisão, o número de consumidores aumenta, e o número de produtores continua o mesmo. Já quando alguém compra um computador ou telefone celular, que tenha acesso à Internet, o número de consumidores e de produtores aumenta ao mesmo tempo. “O talento continua distribuído de forma desigual, mas a capacidade bruta de criar e compartilhar é agora largamente distribuída e cresce a cada ano (SHIRKY, 2011, p. 53). 
	CAPITAL SOCIAL EM PROCESSOS DE COLABORAÇÃO COLETIVA
	Neste momento, podemos abordar o conceito de capital social, estudado no artigo “A Sociedade do Conhecimento e o Neocapitalismo”, de Rogério da Costa. Antes de compreendê-lo, faz-se necessário entender o termo capital humano cuja ideia surgiu em estudos feitos nos anos 1990, em uma atmosfera pautada pela base de dados de conhecimentos. “As organizações passam a se ver como detentoras de um capital intelectual, que na verdade resulta da participação ativa de seus colaboradores, que lhes fornecem seus conhecimentos e competências (COSTA, 2011, p. 4). 
	O capital humano é formado por elementos chamados de “ativos intangíveis” que representam um conceito de economia diferente, caracterizado pelos valores de conhecimentos e informações. Rogério da Costa salienta que o termo capital humano já existia desde os anos 1960, quando Gary Becker publicou artigos sobre o tema cujo conceito era construído pela educação e pela condição de saúde do indivíduo. Nos anos 1980, estudos sobre capital social e as redes sociais começaram, apontando especificamente, para as relações sociais dos indivíduos que construíam um capital (COSTA, 2011, p. 8). 
	O capital social é um valor conquistado durante as relações das redes sociais e, consequentemente, no ato de propagar conhecimentos, interagindo com os usuários da Internet. Como os sistemas colaborativos precisam da participação das pessoas para se manter, o indivíduo apresenta o valor agregado à sua participação, o que lhe confere, também, capital social. Ao participar de um site de crowdfunding, por exemplo, agrega-se valor e, consequentemente, capital social, por ter participado da colaboração coletiva e por ter sido responsável, entre outros usuários, pela escolha e concretização de um determinado projeto do site. 
	E para se obter maior capital humano, há o contexto em que o Estado atual proporciona meios para que a população encontre formas e técnicas de majorar sua própria vida. O Estado não é mais soberano, como na Idade Média, agora o poder é disciplinar, em que padrões e comportamentos disciplinares são ditados para serem seguidos. Pode-se dizer que o corpo do Estado fica invisível, pois não regula mais e não cuida mais da sociedade; na verdade, dá condições para que a população evolua por si só. “Esse excesso do biopoder aparece quando a possibilidade é técnica e politicamente dada ao homem, não só de organizar a vida, mas de fazer a vida proliferar, de fabricar algo vivo (...)” (FOUCAULT, 1999, p. 303). A visão desse autor é o indivíduo até à década de 1980. A ideia do biopoder surgiu com os estudos de Foucault. O conceito pode ser refletido junto com as práticas disciplinares, que também pode ser entendido como uma técnica de exercício de poder, principalmente a partir do século XVIII e XIX (TRINDADE, 2008, p. 1). 
	Vivendo em uma sociedade que busca pelo capital humano e procura pelo aumento do capital social, em especial nas relações possibilitadas pelas redes sociais, já a partir da década de 1970, Nikolas Rose afirma que a ideia não é mais domesticar o indivíduo e, sim, de lhe conceder liberdade. Tal liberdade passa a ser justamente uma obrigação, e ele não é obrigado mais a ser obediente. 
	Nas duas últimas décadas, o valor da liberdade tem se tornado o princípio de muitos sonhos e projetos políticos. Nós nos encontramos em um momento histórico no qual o “mundo livre” tem triunfado sobre o adversário totalitarista, o “mercado livre” sobre a economia de comando e do plano, o indivíduo amante da liberdade autêntica sobre o sujeito leal à coletividade de moralidades tradicionais e éticas comunistas iguais (ROSE, 1999, p. 61). 
	TIPOS DE COLETIVOS NA REDE
	Em vista da citação acima, em que os indivíduos acabam sendo menos susceptíveis à manipulação das tentativas de imposições feitas pela cultura de massa, eles se unem de várias formas na Internet para a produção de algum tipo de conteúdo ou para algum objetivo específico. O autor Nicholas Carr, em seu texto “A tipologia das multidões”, publicado em seu blog no ano de 2010, apontou seis tipos de construções do coletivo na rede. A primeira é “Social production crowd”, sendo que as duas primeiras palavras são traduzidas como “produção social”. Podemos compreender como pessoas que disponibilizam seus talentos peculiares para criar algum produto ou algum outro tipo de produção, a exemplo do Wikipédia, site em que usuários disponibilizam seus conhecimentos sobre assuntos diversos, criando uma espécie de enciclopédia livre. 
	 O segundo tipo de construção do coletivo na rede é “Averaging crowd”, sendo que “averaging” pode ser traduzido como média. Trata-se de um grupo de estudo que elabora uma média de julgamento sobre algum assunto complexo, como o mercado de ações ou bolsa de valores. “Data mine crowd”, cuja tradução de “data mine” é fonte de dados, consiste no terceiro tipo de multidão na rede em que um grupo constrói um conjunto de dados comportamentais por meio de suas ações. Exemplo deste tipo de movimento é o sistema de recomendação de algum site de compras pela Web. 
	A quarta tipologia é chamada de “Networking crowd”, sendo que “networking” significa rede. Um grupo que divide informações por meio de um sistema de comunicação compartilhado, a exemplo das redes sociais Facebook e Twitter. Clay Shirky também sugeriu um quinto tipo que é “Transactional crowd” cuja primeira palavra significa transação. Um grupo é usado para instigar as transações que são feitas pontualmente, como é o caso do LinkedIn, rede que liga indivíduos que buscam, principalmente, por relacionamentos profissionais. 
	E ainda há a sexta categoria chamada de "Event crowd", uma multidão organizada que, por meio de comunicação on line, junta-se para um evento particular que pode ser realizado em um certo local, ou pela rede, e pode apresentar propósitos variados, como político, social etc. Com os seis tipos de formação de multidão, podemos perceber como a ideia do autor Clay Shirky está se solidificando ainda mais. Fazer parte de um tipo de multidão é agregar valor a si próprio, é obter maior capital social nas redes das quais participa, é desfrutar de seu tempo livre em busca de novas relações de colaborações e participações na Web.
	Crowdfunding, a princípio, poderia ser qualificado com o conceito de “Averaging crowd”, em que multidões fazem uma especulação ou média dos projetos disponibilizados nos sites de colaboração coletiva com a finalidade de escolherem os que mais lhes interessam. A partir dessa seleção, as iniciativas recebem seus valores e são avaliadas pelos colaboradores se são merecedoras de financiamento ou não. Pode-se pensar, também, que crowdfunding pode ser considerado um “Event crowd”, já que se trata de um evento realizado na rede, com período estipulado para o recebimento de doações coletivas por parte dos usuários, com um propósito específico econômico de financiar um determinado projeto. 
	As categorias de coletivos na rede, apresentadas por Carr, logo pode se verificar que, em uma mesma ocorrência, pode-se aplicar mais de um conceito do total de seis. No objeto em questão, ainda pode-se complementar com a terceira tipologia que é “Networking crowd”, pois as redes sociais são elementos-chave para que os produtores de um projeto de site de colaboração coletiva divulguem seus trabalhos à procura de novos financiadores. Estes, por sua vez, também farão a divulgação de projetos para os quais contribuiu em suas redes sociais.  
	As pessoas, em geral, desejam “fazer algo para transformar o mundo em um lugar melhor. Ajudam, quando convidadas a fazê-lo” (SHIRKY, 2011, p. 21). Para Shirky, quando o indivíduo descobre como usar o excedente cognitivo de modo que traga benefícios às pessoas, ele se torna incentivado a fazê-lo. E as pessoas sempre encontram tempo para fazer o que lhes trazem prazer, e as possibilidades da Internet ajudaram a proporcionar esse acesso a tudo que possa interessar para um indivíduo.
	Proporcionar a concretização de um projeto considerado importante em um site de crowdfunding é disponibilizar mais do que conhecimento, é disponibilizar seu próprio dinheiro. Os internautas, além de oferecerem tempo para analisar os projetos em busca dos que mais lhes agradam, também oferecem formas de implementá-los por meio de financiamentos. Essa pode ser uma sensação de grande feito, por trazer muita satisfação ao colaborador, pois pode ser considerada como uma doação para alguém ou para um grupo que necessite.
	Pedir dinheiro para amigos ou para desconhecidos pelas ruas para realizar um trabalho próprio poderia ser constrangedor. Com a possibilidade da rede, participar de um site de colaboração coletiva não se tornou mais passível de constrangimento, pois muitos fazem isso. E divulgar alguma produção tornou-se ainda mais fácil de ser feita e com um custo ínfimo. “(...) custos reduzidos em comunicação significam novas experiências no que é pensado e dito. Essa capacidade de experimentar também se estende aos criadores, aumentando não apenas seu número, mas também sua diversidade” (SHIRKY, 2011, p. 47). 
	TEORIA DA CAUDA LONGA
	A ideia se assemelha ao que Chris Anderson chama de “Cauda Longa”, apresentado em sua obra “A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho”. O consumo do século XXI baseia-se no formato de uma cauda longa, ilustrada por um gráfico, que consegue denotar como os produtos de menos sucesso no espaço midiático também apresentam real significado de procura frente ao conjunto total. Apesar de apresentarem poucos interessados, os produtos ou projetos menos divulgados pela indústria do entretenimento também são procurados e cobiçados, já que existem os nichos de consumo. 
	Assim como os pássaros Estorninhos que se unem no céu em prol de um objetivo que, no caso, seria a proteção contra possíveis predadores, os seres humanos também se movimentam dessa forma em busca de proteção. Tal proteção, poderíamos dizer que seria de uma possível manipulação vinda da indústria que, por vezes, deseja impor necessidades aos indivíduos. Porém, com a Internet, o usuário não precisa mais se limitar ao que chega até ele pela televisão, ou por outro meio de comunicação. A rede possibilita uma busca pessoal pelos seus interesses. E é ai que se encontra a chave para o caminho deste estudo. 
	Pode-se observar que se tornou corriqueiro um indivíduo disponibilizar horas de seu dia em frente ao computador com acesso à Internet em busca de satisfação de algum interesse. Seja interesse profissional, de estudo, de auxílio ao próximo, seja qualquer interesse, o ser humano se mantém muitas horas na Internet, navegando, como se perdesse a noção do tempo. Esse movimento natural, espontâneo, quase que viciante, será tema de futuros estudos deste artigo. 
	Por enquanto, podemos notar que a televisão, antes tida como o meio de comunicação viciante, muitas vezes está sendo substituída pelo acesso à rede. E essa constatação traz conseqüências importantes para o estudo da tendência cada vez maior de construção do coletivo na rede. Compreender melhor os tipos de “crowd”, como apresentou Nicholas Carr, estabelecer uma compreensão mais aprofundada do objetivo dos usuários em se satisfazer ao ajudar o próximo e estabelecer uma análise com base nos processos de crowdfunding  é o objetivo deste artigo. Inicialmente, as análises foram frutíferas para a compreensão do tema que servirá de base para estudos vindouros.  

