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Resumo 

Redes Sociais na Internet e as Iniciativas Colaborativas surgidas, a partir do Desastre 

Socioambiental de Janeiro De 2011, na Região Serrana (Rio De Janeiro – Brasil) 

Regina Carmela Emília Resende 

 

Orientadora: Professora Doutora Cristina Jasbinshek Haguenauer 

 

 

 

 
A presente pesquisa tem por tema as iniciativas surgidas na internet, em torno do processo 

de reestruturação social, a partir do desastre socioambiental na Região Serrana do Rio de 

Janeiro, em 2011, envolvendo, principalmente, as cidades de Teresópolis, Petrópolis e Nova 

Friburgo. O objetivo principal é identificar redes sociais virtuais colaborativas, surgidas a 

partir do contexto do referido desastre. Discutimos inicialmente o conceito de desastre, 

abordamos o fenômeno das redes sociais sob a perspectiva dos teóricos da 

Contemporaneidade, sobretudo do campo das Ciências Humanas e Sociais, da 

Psicossociologia, além de pesquisadores e teóricos que estudam o fenômeno das redes 

virtuais. Examinamos as interações e articulações dos atores sociais a partir do conceito de 

redes e comunidades sob o viés da Psicossociologia. Para compreensão do fenômeno das 

redes são discutidos os conceitos de formação e tipos de redes virtuais. A pesquisa se realiza 

através de estudo exploratório de cunho qualitativo, com elementos quantitativos, por meio do 

levantamento de dados e utilização de aplicativos, observação e análise dessas experiências à 

luz do referencial teórico. 

 

Palavras-chave: desastres ambientais - desastre natural - redes sociais - redes colaborativas. 
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Abstract 
Social Networks on the Internet and the collaborative initiatives that emerged 

from the socio-environmental disaster of January 2011 in the highlands region 

(Rio de Janeiro – Brazil)  

Regina Carmela Emília Resende 

Orientadora: Professora Doutora Cristina Jasbinshek Haguenauer 

 

Abstract  
This present research has as its theme the initiatives that have emerged on the Internet, 

around the social restructuring process, following the socioenvironmental disaster in the 

Serrana Region of Rio de Janeiro, in 2011, mainly involving the cities of Teresópolis, 

Petrópolis and Nova Friburgo. The main objective is to reveal the virtual collaborative social 

networks that emerged in the context of the 2011 environmental disaster in the three cities of 

the Serrana Region. We approach the phenomenon of social networks from the perspective of 

contemporary theorists. To examine the interactions and articulations of social actors, we 

discuss the concept of networks and communities under the bias of Psychosociology; To 

understand the phenomenon of networks are articulated the concepts of training and types of 

virtual networks. The research is carried out through an exploratory qualitative study, through 

the collection of data and networks, observation and analysis of these experiences in the light 

of the theoretical reference. 

 

Keywords: environmental disasters - natural disaster - social networks - collaborative 

networks. 
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Introdução  
 
 O século XXI descortinou-se repleto de desafios. Diante dos avanços tecnológicos e 

sociais, assistimos às múltiplas e complexas questões territoriais, econômicas e sociais 

transformarem-se em questões mundiais. Conceitos antes restritos aos especialistas, como 

redes, interconectividade, complexidade, meio ambiente, fluxos, ecossistemas ampliaram-se 

e, mais do que nunca, a volatilidade e instabilidade alcançaram não apenas a produção, mas 

também o meio natural e as subjetividades. Tal panorama instiga reflexões sobre:  

• a sociedade contemporânea entendida como uma sociedade de consumo, 

líquida e mutável (Bauman, 2007), surgida após a sociedade disciplinar 

(industrial), transmutada em sociedade de controle (pós industrial) (Deleuze, 

1992).  

• a constância do padrão-rede, compreendido por Capra (2002) como intrínseco 

ao sistema da vida, da sustentabilidade ecológica em oposição ao sistema 

degradante do capitalismo global.  

• o padrão-rede integrado na internet, que para Castells (1999), é o “novo 

paradigma da tecnologia da informação”, pois o poder dos fluxos da rede na 

internet é para o autor decisivo na dinâmica de “dominação e transformação 

de nossa sociedade”, essa sociedade em rede, ainda em formação.  

 A partir dessas perspectivas, apontaremos o foco desta pesquisa nas iniciativas 

surgidas na internet, em torno do processo de reestruturação social, após o desastre 

socioambiental na Região Serrana do Rio de Janeiro, em 2011, envolvendo, principalmente, 

as cidades de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo.  

Para compreender a complexidade deste fenômeno iremos primeiramente conceituar a 

expressão “desastre ambiental”, apresentando-a como uma decorrência do modelo 

econômico. Depois mostraremos o panorama das enchentes e desastres, ocorridos no Brasil e 

na Região Serrana no período, e ainda uma reflexão sobre o conceito de desastres. Em 

seguida, discutiremos os conceitos de rede, redes sociais e redes sociais na Internet, 

ressaltando os tipos de redes e interações do ponto de vista social. A partir daí, veremos as 

contribuições da Psicossociologia para o tema.  

Apresentamos em seguida, brevemente, o percurso realizado na composição desta 

dissertação. 
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Desastres socioambientais 

Entendendo que o modelo de consumo capitalista não considera as dinâmicas 

ecossistêmicas, notamos que os processos de desenvolvimento econômico e industrial, 

promovem interações que colocam em risco não só a natureza, mas também os grupos sociais, 

por isso, o fator do risco social e da natureza esbarra, constantemente, com a ausência de 

medidas preventivas, sobretudo, aquelas relacionadas aos poderes públicos, às governanças 

imersas com o principal foco do modelo capitalista: as questões econômicas e pessoais. Desse 

modo, o zelo público atende em parte às demandas sociais apenas por ocasião das 

emergências, resolvendo, de imediato, as demandas das camadas mais ricas da sociedade, mas 

relegando os problemas endêmicos da população empobrecida aos entraves burocráticos ou 

ao descaso.  Sobre isso, a pesquisadora Norma Valêncio (2009) aponta que o conceito de 

desastre está associado a uma constatação pública de que há: 

uma vulnerabilidade na relação do Estado com a sociedade diante  o impacto 
de um fator de ameaça que não se conseguiu, a contento, impedir ou minorar 
os danos e prejuízos. (VALÊNCIO, 2009, p. 5) 
 

Assim, o desastre nesta pesquisa não é compreendido apenas como fenômeno natural, 

mas sobretudo como social ou socioambiental. Compondo vozes com a pesquisadora, 

podemos aferir que o desastre é resultado do abandono, falta de eficiência burocrática e de 

informações.  

Diante do aumento de desastres socioambientais sobre populações urbanas, 

ampliaram-se as discussões, como sendo essa uma das principais questões da 

contemporaneidade. As pressuposições do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (PICC) publicado em 2007 apontam - num prazo de 100 anos - o aumento da 

temperatura média global entre 1,8º C e 4,0º C e também do nível médio do mar entre 18 cm e 

59 cm, o que provavelmente influenciará fortemente as atividades humanas e os ecossistemas 

terrestres. Entendemos que esse tema implica ações de ampla envergadura, pois requer o 

comprometimento de diversos segmentos da sociedade: político, social, institucional etc.  

No Brasil, a ocupação desordenada de áreas protegidas com suas construções 

irregulares, (somada à incipiente gestão de riscos pelo poder público) é apontada como fator 

preponderante a aumentar as consequências dos fenômenos naturais sobre a população.  

A essas consequências é atribuída como causa equivocada, comumente, a dos 

“desastres naturais”. No entanto, nesta pesquisa a abordagem envolve os estudos que 

“desnaturalizam” tais desastres como fenômenos resultantes apenas dos processos sistêmicos 
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da natureza com seu ritmo próprio, suas dinâmicas, trocas, retroalimentação. De fato, tudo 

isso interligado, integrado com o ecossistema planetário não provoca obrigatoriamente um 

desastre natural por si só. Há, entretanto, que somarmos ao fenômeno natural condições 

socioeconômicas peculiares responsáveis pelas vulnerabilidades a que os grupos sociais ficam 

submetidos e que acabam por determinar um maior ou menor risco para os desastres naturais.  

Inspirados pelos estudos de Rede de Estudos Sociais em prevenção de Desastres na 

América Latina (La Red) e pela Universidade Federal São Carlos inferimos que os avanços 

tecnológicos e científicos permitiriam um conhecimento amplo e, até certo ponto, a 

previsibilidade dos fenômenos naturais, logo seria possível a redução das consequências sobre 

a população. O que ocorre, no entanto, é que o modelo contemporâneo do sistema humano 

atua à parte do ecossistema planetário. Consequentemente, essa desintegração não produz 

eficientemente, em consonância com as governanças, ações preventivas baseadas na aliança 

entre a compreensão sistêmica da natureza e o sistema humano.  

Para exemplificar essa dissonância, uma análise do Quadro Sendai para redução do 

risco de desastres 2015-2030, aponta para dados globais alarmantes dos últimos dez anos: 
(...) os desastres continuam a produzir um fardo pesado e, como resultado, o 
bem-estar e a segurança das pessoas, das comunidades e países como um 
todo foram afetados. Mais de 700 mil pessoas perderam suas vidas, mais de 
1,4 milhões de pessoas foram feridas e cerca de 23 milhões de pessoas foram 
desabrigadas como resultado de desastres. No geral, mais de 1,5 mil milhões 
de pessoas foram afetadas por desastres de várias maneiras, com as 
mulheres, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade 
desproporcionalmente afetadas. A perda econômica total foi de mais de US $ 
1,3 trilhões. Além disso, entre 2008 e 2012, 144 milhões de pessoas foram 
deslocadas por catástrofes. (Quadro de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030). 
 

Nesse contexto, redes virtuais foram criadas para contribuir no processo de 

reestruturação pós-catástrofe. Organizações, instituições, grupos, órgãos, amigos, famílias, 

associações promoveram sistemas de comunicação através da internet. Iniciativas de várias 

naturezas despontaram. Ainda hoje, algumas delas vigoram como instrumentos colaborativos 

no processo de reconstrução dos bairros, nos movimentos de inserção social e na 

reestruturação das famílias. Outras atuaram somente no período de emergência. Houve 

também aquelas que tiveram e/ou têm papel singular no processo de reestruturação.  

Há de se destacar ainda, que nos dias imediatamente posteriores ao desastre, 

localidades e bairros ficaram sem acesso e energia elétrica.  Muitos contatos e grupos de ajuda 

se organizaram a partir do uso da internet e recursos das redes sociais como o Facebook, por 

exemplo.  
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Redes 

 Os fenômenos sociais na internet sugerem que no fluxo incessante da sociedade, a 

interconexão ocorre nas redes virtuais como um desdobramento natural, a exemplo da 

formação sistêmica embutida em tudo o que é vivo. A partir desses pressupostos, talvez seja 

possível verificar que nos casos de riscos sociais decorrentes de um complexo sistema 

capitalista - que impõe o consumo, o poder pelo dinheiro e a degradação da natureza para 

exploração - as redes territoriais e/virtuais incitem, naturalmente, o fluxo de novas mudanças 

ou padrões que abalizam a vida, ou seja, traduzam-se em uma busca natural por soluções 

autogeradas e retroalimentadas. Tomando como modelo os padrões existentes nos sistemas 

vivos, parece possível dizer que estejamos também criando uma rede (a exemplo das redes da 

vida Capra (2005)) que produza novos comportamentos, novos indivíduos e quem sabe um 

novo sistema social ecologicamente sustentável. Dessa perspectiva 
 (...) os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera de comportamento social, 
inclusive a comunicação simbólica. Como o informacionalismo baseia-se na 
tecnologia de conhecimentos e informação, há uma íntima ligação entre cultura e 
forças produtivas e entre espírito e matéria, no modo de desenvolvimento 
informacional. Portanto, devemos esperar o surgimento de novas formas históricas 
de interação, controle e transformação social. (CASTELLS, 1999, p.54) 
 

Um dos fenômenos decorrentes do desenvolvimento tecnológico informacional advém 

da lógica da Rede na Internet, considerada pelo estudioso como “a rede das redes”, isto é, 

como “uma Teia de Alcance Mundial para comunicação individualizada, interativa” 

(CASTELLS, 1999, p.440). Essa comunicação se dá de modo natural interconectando 

pessoas, grupos, instituições numa abrangência global. Assim, a interatividade social 

expandiu-se de modo a possibilitar o surgimento de comunidades virtuais, entendidas por 

como:  
uma rede eletrônica auto definida de comunicações interativas e organizadas 
ao redor de interesses ou fins em comum, embora às vezes a comunicação se 
torne a própria meta. Tais comunidades podem ser relativamente 
formalizadas, como no caso dos fóruns patrocinados ou sistemas de BBS, ou 
formadas espontaneamente por redes sociais que se conectam à rede para 
enviar e receber mensagens padrão de horário escolhido. (CASTELLS, 
1999, p. 443) 
 

Uma dúvida constante sobre a dimensão dessas comunidades e suas interações em 

rede virtual é se elas são reais ou não. Na rede virtual, as comunidades funcionam dentro da 

lógica da internet, ou seja, são múltiplas, diversificadas, baseadas em laços fracos. Elas 

podem se dissipar ou se manter em constante renovação, pois os indivíduos saem e entram do 

grupo com apenas um clic. Sua realidade ocorre na medida em que sua visibilidade é 

permanente nos processos de interação, comunicação. Logo a criação de comunidades na rede 
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da internet se revela como “uma ferramenta essencial para disseminar informações, organizar 

e mobilizar.” (CASTELLS, 1999, p.448) 

Segundo a compreensão de que vivemos em uma sociedade em rede, propomos um 

olhar sobre o contexto dos desastres socioiambientais como um fenômeno global que produz 

entre outros, soluções locais. Por outro lado, essas soluções locais, com o advento da CMC 

(comunicação mediada por computador) evidencia a perceptível produção intensa de 

iniciativas na internet, com o propósito de contribuir para a redução de riscos, frente à 

fragilidade de grupos humanos, expostos aos fenômenos sócio naturais.  

É importante salientar que os estudos sobre Redes virtuais abrangem, cada vez mais, 

áreas distintas de conhecimento. No Brasil, entre outros exemplos, o estudo das Redes é 

vasto: passa pela Semiótica, com Lucia Santaella (2004, 2010, 2014), pela Comunicação com 

Raquel Ricuero (2006, 2009, 2013), pela Sociologia com Massimo Di Felice (2012, 2014), 

pela Psicossociologia com Maria Inácia D`Ávila (2009, 2012, 2015), pelo estudo das Redes 

em rede, com Augusto Franco (2012, 2014, 2015). E, na esteira ainda do campo 

interdisciplinar, pelos portais e revistas, com Cristina Haguenauer (2010 - 2014). Essas 

pesquisas permitem expandir o conceito de Redes, em sua maioria inspirados por Deleuze,, 

Bauman, Capra e outros.  O que nos possibilita que pensar o surgimento das redes virtuais, 

nos casos de desastres ambientais e seus possíveis impactos sociais, pode ser uma forma de 

contribuição acadêmica e social.  

 Em consonância com o exposto, percebemos que o tema envolve diferentes 

dimensões, desde o delineamento do fenômeno das iniciativas na internet e os recursos 

utilizados até a discussão sobre quais iniciativas nas redes sociais da internet podemos 

considerar como redes e, não apenas, como simples repositórios de informações.    

 Em torno do contexto e referenciais teóricos apresentados anteriormente (e 

posteriormente a serem desenvolvidos) foram formulados o objetivo geral e os específicos 

desta pesquisa sendo: 1) Objetivo geral: compreender o fenômeno das dinâmicas das redes 

sociais na internet, a partir do desastre ambiental de 2011, nas três cidades da Região Serrana; 

2) Objetivos específicos: (i) identificar iniciativas na internet atuantes ou que atuaram a partir 

de 2011, na região serrana; (ii) selecionar as iniciativas que se comportaram em rede; (iii) 

descrever as principais formas  de colaboração surgidas a partir das redes virtuais; (iv) 

verificar os potenciais e limitações das iniciativas nesta interação. 

A metodologia utilizada na presente pesquisa é exploratória de caráter qualitativo, 

com a utilização de elementos quantitativos.  A executação ocorreu  por meio dos dados e 

verificação de iniciativas surgidas na internet, a partir do contexto supracitado. Esclarecemos 
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que constará do capítulo 3 a descrição da metodologia desta pesquisa. O percurso 

metodológico foi dividido em quatro etapas: a primeira envolveu a pesquisa bibliográfica e 

documental; a segunda, a observação empírica da rede para selecioná-las e utilização do 

aplicativo Netvizz; a terceira a observação não participante dessas redes; a quarta a 

sistematização dos resultados e análise das informações.  

 Sendo assim, esta dissertação está organizada da seguinte forma: discussão no 

primeiro capítulo do conceito de desastres, no contexto do ocorrido em 2011, na Região 

Serrana. No segundo capítulo, abordaremos o fenômeno das redes sociais sob a perspectiva 

dos teóricos da Contemporaneidade, sobretudo do campo das Ciências Humanas e Sociais, da 

Psicossociologia, além de pesquisadores e teóricos que estudam o fenômeno das redes 

virtuais. Isto porque o fenômeno das interações em Redes Sociais na internet se desenvolve 

concomitantemente às transformações sociais, culturais, da comunicação e das novas formas 

de interação e ação na realidade. Serão apresentadas no capítulo três o percurso metodológico; 

no quatro, os resultados aferidos e, para finalizar esta investigação intelectual, as 

considerações dispostas no capítulo 5, com as possíveis contribuições para os estudos sobre o 

processo  de  Redes Virtuais, no contexto de desastres socioambientais. 

 Diante dessas muitas experiências traumáticas recentes, como o exemplo da Região 

Serrana do Rio de Janeiro (Brasil, 2011), e mais recentemente o desastre de Mariana (Minas 

Gerais, Brasil, 2016) e das ações daí resultantes, talvez tenhamos a possibilidade de explorar 

novos traçados que permitam vislumbrar a construção de um modelo que viabilize a redução 

dos riscos sociais e ecológicos, a partir da observação de iniciativas em redes virtuais na 

internet. Além disso, é necessário  observar que o comprometimento social, o “protagonismo 

das pessoas afetadas” (SILVEIRA, 2011, p.74) gera um fluxo já existente e disponível que 

favorece e dá apoio em situações específicas.  
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1-	Desastres	socioambientais	 	

De início, cabe esclarecer que fenômenos naturais por si só, não significam desastres. 

Os desastres ocorrem quando o evento natural afeta populações e “podem ser catastróficos, 

dependendo da magnitude do seu massivo destrutivo” (MAIA, 2007, p. 263-276).  Segundo o 

Ministério da Integração Nacional (2012), para reconhecimento federal de uma situação de 

emergência ou estado de calamidade pública é fundamental conhecer o conceito de desastre: 

desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao 
funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas 
perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a 
sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. (BRASIL, 
Ministério da Integração Nacional, Lei no 12.608, art. 1º de 10 de abril de 
2012) 

 Podemos afirmar, então, que os fenômenos naturais são compreendidos aqui como 

processos naturais, que não necessariamente impõem riscos à sociedade. São as dinâmicas 

sociais (sistema de produção, poluição, ocupações, manejo do solo, desmatamento etc.) que 

não levam em conta os processos naturais, colocando-se desta maneira em condição 

vulnerável. A premissa da desnaturalização dos desastres socioambientais implica 

compreender a responsabilidade das atividades humanas em sua relação com o planeta, pois 

os fenômenos naturais são intensificados também por estas ações. A compreensão de que os 

desastres não são naturais envolve um enfoque sociológico de investigação do 

comportamento coletivo, desde questões de moradia, relação com o meio ambiente, manejo 

dos desastres, desenvolvimento das vulnerabilidades1 e respostas sociais e institucionais aos 

eventos naturais. Os principais aspectos enfrentados são primeiramente a desconstrução de 

que os acontecimentos possuem uma causa mágica como a vontade divina, por exemplo. Uma 

visão fatalista dos fenômenos naturais pressupõe que “o desastre produzido se deve às forças 

poderosas ou sobrenaturais que atuam irremediavelmente contra os humanos.” (MASKREY, 

1993, p.06 – tradução da autora). Esta afirmação fatalista e pessimista tende a gerar o 

imobilismo social. A demarcação da diferença entre o entendimento do que são os fenômenos 

naturais e o que são desastres naturais inicia a desconstrução da visão fatalista.  

																																																								
1	Por vulnerabilidade vamos denotar a incapacidade de uma comunidade de “absorver”, mediante o autajuste, os efeitos de 
uma determinada mudança em seu meio ambiente, ou seja, sua “inflexibilidade”ou incapacidade para adaptar-se a essa 
mudança, que para a comunidade constitui (...) um risco. A vulnerabilidade determina a intensidade dos danos que 
produziram a ocorrência efetiva de um risco sobre a comunidade. (MASKREY 1993, p. 17). Trad. da autora. 
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 O fenômeno natural é uma manifestação da natureza, resultado do funcionamento 

interno da “natureza viva” (MASKREY, 1993, p.7- trad. autora) e atualmente pode, em sua 

maioria, ser previsto. O desastre natural decorre da relação do fenômeno natural com as 

condições socioeconômicas e físicas dos grupos sociais. Isso quer dizer que um desastre 

natural pode ocorrer sem que haja, necessariamente, um fenômeno natural perigoso. São de 

fato as condições sociais vulneráveis, em contato com um fenômeno natural, que se traduzem 

como desastre natural. Mas o fenômeno em si não significa risco se ações preventivas forem 

tomadas. Por outro lado, inúmeros grupos sociais vivem em estado de vulnerabilidade, o que 

por si mesmo já constitui uma espécie de desastre social.  

Neste sentido, cabe apontar que a população brasileira, em virtude do crescimento 

desordenado das cidades sofre, principalmente, com inundações, enchentes, escorregamentos 

de solos e/ou rochas e também tempestades. Em outras palavras Tominaga (2009) esclarece 

que: 

de acordo com EM-DAT, o Brasil encontra-se entre os países do mundo 
mais atingidos por inundações e enchentes, tendo registrado 94 desastres 
cadastrados (segundo os critérios já comentados) no período de 1960 a 2008, 
com 5.720 mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas 
(desabrigados/desalojados). Considerando somente os desastres hidrológicos 
que englobam inundações, enchentes e movimentos de massa, em 2008 o 
Brasil esteve em 10º lugar entre os países do mundo em número de vítimas 
de desastres naturais, com 1,8 milhões de pessoas afetadas (TOMINAGA, 
2009, p.18). 

Ainda de acordo com a autora, entre os municípios mais atingidos no Brasil, 

destacam-se aqueles situados na região sudeste, especialmente nos Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais.  

Para ampliar a visão da dimensão dos desastres socioambientais nos países das 

Américas e, especialmente no Brasil, a Tabela 1 apresenta um recorte do período entre 2010 e 

2015, observando o número de ocorrências, mortes e afetados: 
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TABELA 1 - Desastres Naturais nas Américas 2010 - 2015 
 
A 2010  

               
           País                      

Ocorrências Total mortes Total Afetados Situação do Brasil 
 

1º EUA 16        138     12571 Em 2010, o Brasil ficou em terceiro lugar 
no total de mortes e quinto em ocorrências. 
 

2º México 9        182 1600307 
3º Haiti 7 222641 4314226 
4º Colombia 6        624 2796760 
5º Guatemala 6        227   455908 
7º Bolívia 5          59   315896 

Brasil 5        395   306938 
 
B   2011          

                             
                     País 

Ocorrências Total 
mortes 

Total Afetados Situação do Brasil. 
 

1.º EUA 23 809   431398 Em 2011, terceiro lugar em 
ocorrências, primeiro lugar em 
número mortes e segundo em 
afetados. 
 

2.º México 12 125 3650602 
3.º Brasil 9 978 2157753 
4.º Guatemala 7   83   537871 
5.º Peru 6 109   839066 
6.º Chile 5      1     55932 

 
C 2012 

                          País 
Ocorrências Total 

mortes 
Total Afetados Situação do Brasil 

 
1.º EUA 25 318   93151 Em 2012, os números brasileiros não 

aparecem entre os seis países mais 
afetados. 
 

2.º Haiti 7 180 242139 
3.º Rep. Domin 5 175   83175 
4.º Peru 4  285    54654 
5.º Colombia 4    77  104753 
6.º Brasil 3    44 1598227 

 
D 2013 

                       
                          País 

Ocorrências Total 
mortes 

Total Afetados  
Situação do Brasil. 
 
 

1.º EUA 28 212 205325 Em 2013, segundo lugar em 
ocorrências, terceiro em afetados e 
quarto em mortes. 
 

2.º Brasil 6 121 217866 
3.º Bolivia 5 136 841840 
4.º México 5 223 172000 
5.º Peru 5   69  276283 
6.º Equador 4   24     28732 

 
E 2014                    

                     País             
Ocorrências Total mortes Total Afetados Situação do Brasil. 

 
1.º EUA 21 208    106563 Em 2014, terceiro lugar em 

ocorrências e primeiro lugar em 
afetados. 
 

2.º México  8   22     171381 
3.º Peru  5 554     200035 
4.º Colombia  5   88        72214 
5.º Brasil  5    41 27550600 
6.º Guatemala  5       6   1692829 

 
F 2015                     

                         País 
Ocorrências Total mortes Total Afetados Situação do Brasil. 

 
1.º EUA 22 286    37861 Em 2015, terceiro lugar em ocorrência 

e afetados. 
 

2.º Chile  7 204  884066 
3.º Brasil  5   26  298510 
4.º Argentina  5   19     87451 
5.º El Salv. 4   13 1345000 
6.º México 4   43     17128 

Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database – www.emdat.be - 
Universite Catholique de Louvain, Brussels – Belgium  
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 De acordo com os dados da Tabela 1, entre os anos de 2010 e 2015, houve trinta e três 

ocorrências no Brasil, resultando em 1.578 mortos e mais de trinta mil afetados. Esses 

números sugerem que, embora o Brasil apareça com certa constância como um dos países da 

América com alta incidência de ocorrências e expressivo número de mortes em 2011, o 

número de afetados destaca-se, chamando a atenção para o risco constante a que a população 

está submetida. A figura 1 revela essa variação:  

 
 
 

2010	 2011	 2013	 2014	 2015	

Ocorrências	
Mortes	
Afetados	

 
Figura 1:  variação 2010-2015 

Elaborado pela autora 2016 
 

Sendo a média de incidências e afetados alta, a reflexão da pesquisadora Norma 

Valêncio (2011, p.25) propõe que é preciso reconhecer que “quando os desastres ocorrem, 

ficam claras as omissões e inadequações das práticas públicas de prevenção e preparação ante 

os fatores correntes de ameaça.” A autora sugere ainda que as ações da sociedade devam ser 

concentradas em torno da defesa dos direitos humanos para que se possa garantir menor 

impacto sobre a população, sobretudo os de baixa renda, que normalmente são a maioria dos 

afetados, pois: 
os desastres não são acontecimentos insólitos no país. Ao contrário, se 
tornaram banais ao ponto de, em algumas regiões e municípios, sua 
ocorrência ser tão repetitiva que parece fazer parte da vida comum dos 
cidadãos locais e, particularmente, da rotina dos grupos empobrecidos. 
(VALENCIO, 2014, p. 40). 

 Os documentos oficiais de reconhecimento de desastres brasileiros entre 2003 a 2009 

são um retrato da quantidade de municípios afetados no país: 
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Tabela 2 – Portarias de reconhecimento de desastres 
Ano  Número de portarias 

2003  1.682 
2004  1.585 

2005  1.848 

2006  1.103 

2007  1.739 

2008  1.322 

2009  2.274 
Total  11.553 

Fonte: VALENCIO, 2010, p. 11 com base em informações da SEDEC/MI 

Como apresentado na tabela 2, em 2009, a incidência de reconhecimento de desastres 

aumentou em aproximadamente 25% em relação ao maior registro feito em 2005. Importante 

também salientar que normalmente, a maior incidência de eventos, segundo Valencio (2010, 

p. 11) ocorre no primeiro semestre de cada ano. O quadro 4 em seguida, apresenta em 

semestres os números de incidências: 

Tabela 3 - Evolução semestral do número de portarias. 

Semestres/Ano	 Número 
Portarias 

1º	semestre	de	2003	 866	

2º	semestre	de	2003	 816	

1º	semestre	de	2004	 1.373	

2º	semestre	de	2004	 212	

1º	semestre	de	2005	 1.137	

2º	semestre	de	2005	 711	

1º	semestre	de	2006	 502	

2º	semestre	de	2006	 601	

1º	semestre	de	2007	 859	

2º	semestre	de	2007	 880	

1º	semestre	de	2008	 717	

2º	semestre	de	2008	 605	

1º	semestre	de	2009	 1.417	

2º	semestre	de	2009	 857	

1º	semestre	de	2010	 439	

TOTAL	 11.992	
Fonte: VALENCIO, 2010, p. 11 com base em informações da SEDEC/MI 

 

	 	

A tabela 3 indica o aumento expressivo de eventos entre janeiro e julho, período em 

que, normalmente, há maior volume de chuvas e consequentemente maior número de  

ocorrências de eventos.  
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 Em 2011, o número de municípios afetados aumentou ainda mais. Segundo os dados 

do anuário brasileiro de desastres, do Ministério da Integração Nacional, foram registrados 

2.370 casos, sendo 65,44% deles por eventos hidrológicos (enxurradas, alagamentos e 

inundações). A região mais afetada, em 2011, foi o Sudeste brasileiro, especificamente a 

Região Serrana do Rio de Janeiro. O evento ficou registrado como um dos maiores desastres 

ambientais do Brasil, provocado pela força das águas de um temporal atípico. Esta 

precipitação hidrológica, acrescida de movimento de massa (deslizamentos) resultou em 962 

óbitos e 2.623.043 pessoas desalojadas.  

 O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013), em tabela específica, apresenta os 

dados relativos às três cidades mais afetadas: 

 

Tabela 4 - Impacto do evento de 2011 sobre a população 

Ano	 Município	 Desabrigados	 Desalojados	 Mortos	 Afetados	
2011	 Nova	

Friburgo	
789	 4.528	 428	 18.000	

2011	 Teresópolis	 6.727	 9.110	 287	 17.000	
2011	 Petrópolis	 187	 69.56	 71	 50.000	

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013, p.43) 

 Nota-se, na tabela 4,  a magnitude do evento de 2011 pelo elevado número de óbitos e 

de pessoas afetadas - oitenta e cinco mil no total, o que significa mais de um quarto da 

população das cidades.  De acordo com o decreto de calamidade da cidade de Teresópolis, 

emitido dois dias após o desastre, é possível depreender o estrago e o abalo na região: 
Conforme o Decreto n. 3.988, de 12 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial de 13 de janeiro de 2011, o município de Teresópolis decretou estado 
de calamidade pública, “considerando a precipitação pluviométrica 
acumulada ocorrida no dia 11/01/2011, atingindo aproximadamente 160 
mm, com nível crítico, provocando deslizamentos de terra, desabamento de 
construções, alagamentos, enchentes, deixando diversos moradores 
desalojados e desabrigados, com inúmeros óbitos ocorridos, bem como um 
contingente ponderável de pessoas feridas e hospitalizadas”. (CARMO, 
2014, p.93) 

As circunstâncias da Região Serrana, em janeiro de 2011, exemplificam o que foi 

exposto acima: um temporal atípico (segundo o Instituto de Metereologia (INMET)), visto 

que choveu 70% a mais do valor médio para o mês de janeiro, provocando deslizamentos e 

alagamentos a afetar mais de 300 mil pessoas. O episódio foi considerado, segundo avaliação 

do Banco Mundial (2012), um megadesastre e o pior desastre brasileiro dos últimos anos. Os 

municípios atingidos foram Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio 

Preto, Sumidouro, Petrópolis e Teresópolis, Santa Maria Madalena, Sapucaia, Paraíba do Sul, 
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São Sebastião do Alto, Três Rios, Cordeiro, Carmo, Macuco e Cantagalo. No entanto, três 

municípios foram os mais devassados: Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Segundo 

dados do Banco Mundial (2012),  
A cidade de Nova Friburgo reportou 180 mil afetados e, com isso, 
concentrou 60% da população atingida pelo desastre. A população 
desabrigada, por sua vez, concentrou-se em Teresópolis (41%). Os 
desabrigados em Nova Friburgo e Petrópolis representam 23% e 17% do 
total, respectivamente. De fato, de uma forma geral esses três municípios 
concentraram a maior parte do impacto das inundações e deslizamentos, 
porém, nas cidades menores, em termos relativos o impacto foi significativo. 
Em São José do Vale do Rio Preto e em Sumidouro, com 20.251 e 14.900 
habitantes, respectivamente, toda a população foi afetada pelo desastre. 
(BANCO MUNDIAL, 2012, p.16) 

As observações “in loco” das áreas atingidas põem em xeque a fragilidade urbana 

dessas populações: falta de drenagem, construções em áreas de risco, ou seja, à beira de 

riachos que se transformaram em caudalosos rios, construções de casas da população mais 

abastada em locais propícios aos escorregamentos.  

 Veja abaixo o mapa das três cidades mais atingidas: 

	
FIGURA2	:	Mapa	dos	municípios	do	Rio	de	Janeiro	–	em	destaque	os	mais	atingidos.	Fonte:	Anuário	do	Instituto	de	
Geociências.	Vol.	35	nº2.	Rio	de	Janeiro.	Dez.	2012		

	
	
	
 

Nova	
Friburgo	Petrópolis	

Teresópolis	
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Figura 3: Região Serrana  Fonte: Sobre imagem in IBGE mapas escolares. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?lang=&sigla=rj 

 

Além dessa exposição ao risco ser histórica e alimentada, entre outros fatores, pelo 

descaso, ao analisar a recorrência de enchentes e alagamentos por chuvas intensas na região, é 

possível perceber que a vulnerabilidade nessas cidades não é novidade para o poder público, 

como comprova a  tabela 5: 

Tabela 5- Histórico de enchentes e deslizamentos na Região Serrana do RJ 

	
Fonte:	ENSP/FIOCRUZ,	CEPEDES	Gestão	de	Riscos	de	Desastres	Naturais.	Disponível	em:	

http://docplayer.com.br/7834043-Gestao-de-risco-de-desastres-naturais.html	
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Como apresentado na tabela 5, os números de óbitos e desabrigados são altos, entre 

1987 e 2008, apontando para um histórico de vunerabilidade e suscetibilidade dos municípios 

aos eventos naturais.   

 Sabemos que, assim como a natureza e as localidades, os grupos atingidos se 

reorganizam, se reconstroem. Nesse movimento adaptativo, o processo de reestruturação 

passa por diferentes mecanismos políticos, sociais, econômicos favorecendo o surgimento de 

novas socialidades, advindas de uma experiência coletiva traumática. Surgem, então, as novas 

interações e formas de fazer as coisas: iniciativas comunitárias, solidárias, produzidas no 

campo virtual se formam para atuar nas circunstâncias e/ou para além delas.  

Ainda em 2011, o Conselho Federal de Psicologia, realizou a Conferência “Psicologia 

de emergências e desastres na América Latina: promoção de direitos e estratégias de atuação”. 

O documento gerado aponta como uma das principais medidas deste campo: 

promover ações que otimizem tempo, criando uma rede de informações, 
facilitando a transmissão de dados importantes sobre a realidade da 
comunidade afetada aos apoiadores, dando referências e possibilitando a 
reorganização social e psíquica de cada um e do coletivo (rede de suporte 
social) (SILVEIRA, 2011, p.74). 

Para dialogar com a situação acima exposta, é interessante observar também a 

pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014. Nela 

confirma-se o cenário alarmante das políticas públicas municipais: dos 1.543 municípios 

atingidos nos cinco anos anteriores a pesquisa, apenas 29,4% tinham Plano Diretor, e destes 

48% sem nenhum instrumento referente à prevenção, redução e gestão de riscos e desastres. 

Atender aos instrumentos, contemplá-los nos territórios, contribui para o processo social de 

percepção de risco, concorrendo em última análise, para a diminuição da vulnerabilidade e, 

possivelmente aumentado o poder de resiliência da população. A título de constatação, a 

observação do Gráfico 1 apresenta o panorama das municipalidades, no que tange ao 

planejamento e à prevenção de desastres: 
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Gráfico 1- Percentual de municípios, segundo o instrumento de planejamento – Brasil - 2013 

	
 

No Gráfico 1 é possível verificar que a carência de um sistema de prevenção, ação e 

reparo do planejamento urbano dos municípios brasileiros é bastante significativa. A 

complexidade que envolve a criação de práticas preventivas, de atendimento no caso de 

emergências e recuperação pós-desastre é reconhecidamente um desafio.  Segundo o Quadro 

Sendai 2 2015-2030, essas ações devem envolver, naturalmente, boas e eficientes políticas e 

																																																								
2	O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015 - 2030 aprovado na Terceira Conferência Mundial das 
Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres realizada na cidade de Sendai, Japão de 14 - 18 de março de 2015. O 
novo Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015 – 2030 representa um grande avanço sobre o Marco 
anterior (o Marco de Ação de Hyogo). O novo Marco tem como meta alcançar nos próximos 15 anos: a redução substancial 
dos riscos de desastres e perdas de vida, meios de subsistência e saúde e dos ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e 
ambientais das pessoas, empresas, comunidades e países. O Marco de Sendai abrange riscos de pequena e grande escala, de 
frequência intensa ou eventual, desastres súbitos e de caminhamento lento, causados pelos riscos naturais e os de ação 
antrópica bem como os riscos e perigos ambientais, tecnológicos e biológicos relacionados. Tem por objetivo guiar o 
gerenciamento dos desastres a partir de um enfoque multirrisco e multissetorial. O novo Marco tem um foco maior na 
prevenção do risco, estabelece diretrizes principais, propõe sete metas, estabelece uma articulação clara entre as ações à nível 
nacional, local e regional, e global, destaca as ações de reconstrução e saúde, e define as responsabilidades de todas as partes 
interessadas.Todos os documentos e os vídeos podem ser acessados no site da Conferência [ 
ws:start:WikiTextUrlRule:51:http://www.wcdrr.org/home http://www.wcdrr.org/home. Retirado do Site UNISDR: 
https://unisdrcerrd.wikispaces.com/1.+O+Marco+de+Sendai+para+a+Redução+do+Risco+de+Desastres+2015-2030 
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medidas do poder público nacional, regional e local, associadas aos cidadãos dos territórios, 

ou seja, unindo as partes interessadas: 
 incluindo mulheres, migrantes, povos indígenas, voluntários, a comunidade 
de profissionais e pessoas mais velhas no desenho e implementação de 
políticas, planos e normas. Há uma necessidade para os setores público e 
privado e organizações da sociedade civil, bem como as instituições 
acadêmicas e científicas de investigação, de trabalhar mais estreitamente 
juntos e criar oportunidades para colaboração e, para as empresas integrar 
riscos de catástrofes nas suas práticas de gestão. (UNISRD, 2015, p. 10) 
Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. Fonte: 
https://nacoesunidas.org/agencia/unisdr/ - trad. da autora) 

 
	 Na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência do volume de pessoas 

e territórios atingidos, as deficiências, a falta de logística, o despreparo das equipes e da 

sociedade causaram perplexidade, desperdício e desgaste confirmando a carência de medidas 

locais, municipais, estaduais e federais. Em meio às ações de socorro, organização, apoio, 

distribuição, encaminhamentos e mediações abraçadas por profissionais, cidadãos voluntários, 

instituições e alguns órgãos públicos foi recorrente a percepção de que um dos principais 

problemas para articulação e gestão na emergência (e após ela) estava na disseminação da 

informação. Na Região Serrana, não só a mídia demorou em perceber a dimensão da tragédia, 

assim como - ao longo daquela semana - muito tempo se perdeu por falta de informação 

correta dos/aos que buscavam ajuda.  

 Em Nova Friburgo, a experiência da Diálogo (2011), que atuou como um Centro de 

Desenvolvimento Social, exemplifica, uma iniciativa surgida da percepção desta lacuna, ou 

seja, da necessidade de informação precisa e confiável. Ainda durante a emergência, foram 

criados mecanismos a partir de um sistema de informações através de um Blog e de um 

Boletim Informativo. Essa iniciativa elevou a capacidade de compreensão das informações e 

sobre seu papel nesses cenários adversos: 
Informação e conhecimento são duas ferramentas indispensáveis ao exer- 
cício do controle social e ao combate à corrupção, porque compõem, 
concomitantemente, tanto a equação da gestão governamental quanto do 
empoderamento da sociedade, na medida em que eleva a capacidade de 
compreensão das informações e dos mecanismos de realização dos interesses 
coletivos. Essas ferramentas permitem o monitoramento mais eficiente e 
aumenta o accountability – aceitação consciente, passível de cobranças e 
responsabilização, da prestação de contas públicas –, reduzindo as chances 
de desvios e mau uso (decorrente de situações de arbitrariedade) dos 
recursos públicos. (CARMO, VALENCIO, 2014, p. 144) 

 O surgimento de uma nova estrutura social para enfrentar os hiatos das condições 

socioambientais, em caso de eventos extremos, aponta para a capacidade de “criação de uma 

nova forma de interação, controle e transformação social” (CASTELLS, 1999, p. 54). É 
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possível que essa capacidade emerja, resultante dos processos históricos, sociais e 

econômicos de cada localidade atingida e de sua capacidade de organizar-se mediante a 

inaptidão das respostas governamentais. Observável também é que o desastre socioambiental, 

na maioria dos grupos atingidos, é anterior a um evento extremo. Os grupos sociais, muitas 

vezes, já estão cronicamente envoltos com problemas de saneamento, pobreza, moradia, 

alagamentos constantes e tantas outras situações cotidianas que já são, por si mesmas, 

desastres sociais. E, tudo isso, somado aos possíveis eventos extremos naturais, acabam por 

intensificar os desastres socioambientais.  

Um panorama da fragilidade da região foi publicado pelo Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agricultura do Rio de Janeiro (CREA) seis meses após o desastre. 

No relatório intitulado “Tragédia anunciada”, é registrada a constatação de que muito pouco 

se fez na ocasião para melhoria do panorama daquelas populações:  
As inspeções realizadas na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro em 
03/08/2011 constataram que várias construções destruídas pelas enchentes 
estavam possivelmente localizadas dentro do leito maior dos rios, o que não 
deveria acontecer. Permanente (APP) as Faixas Marginais de Proteção 
(FMP’s) citadas, bem como os topos de morro e encostas com taludes acima 
de 45°, devendo essas áreas estarem preservadas com sua vegetação nativa. 
As referidas inspeções do CREA-RJ também constataram que nas áreas de 
taludes que haviam deslizado, e que, portanto, estão altamente vulneráveis a 
possíveis novos deslizamentos de encostas, continuam ainda sendo ocupadas 
por parte da população local. (CREA-RJ Relatório, 2011 p.2) 
 

 Em 2016, a situação pouco mudou para a população afetada em 2011. Um dos 

exemplos é a espera de 2.628 casas, das 4.573 prometidas pelo governo àqueles que perderam 

suas moradias. Projetos de parques fluviais, proposta do INEA - Instituto Estadual do 

Ambiente3, dragagem, obras completas ainda não foram terminadas, outras obras como o 

																																																								
3	Para as margens de rios que serviram de cenário para a tragédia das chuvas de 2011 em Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, 
o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) prometeu, em 2013, 28 parques fluviais, áreas arborizadas com ciclovias. Era uma 
forma de retirar moradores de áreas de risco e proteger as calhas dos rios. Cinco nos depois das chuvas, entretanto, o projeto 
não foi adiante. Apenas dois deles teriam sido iniciados. Moradores do bairro da Posse (em Teresópolis) e do Vale do Rio 
Cuiabá, em Petrópolis, em tese beneficiados pelo projeto, dizem que o resultado foi apenas um reforço nas margens dos rios, 
e em pouco lembra um parque. Em nota, o Inea declara que foi executada só a "primeira etapa" de intervenções, com 
drenagem e canalização de rios e canais. "Na segunda etapa, com início previsto para o segundo semestre de 2016, serão 
implementados os parques fluviais em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A implantação dos parques dependia também 
de cadastro de população ribeirinha, indenizações e demolições de imóveis", diz a nota. 
O Inea só menciona dois projetos em andamento, nos Rios Cuiabá e Santo Antônio, em Petrópolis. O órgão diz que as obras 
"aguardam aprovação na Caixa Econômica Federal para a liberação de recursos". Já a Caixa alega que a licitação só será 
concluída pelo município em 30 de maio.  
Fontes da área ambiental afirmaram ao GLOBO que o projeto foi prejudicado pela dificuldade de reassentamento das 
famílias, porque não haveria dinheiro no estado para indenizações e muitos moradores não quiseram sair para ocupar 
conjuntos do Minha Casa Minha Vida.  
Por outro lado, com o prolongamento da obra e a necessidade de redimensionar gastos, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
cancelou uma série de contratos nas obras por sobrepreço. 
O Inea disse que, desde 2011, já foram gastos R$ 232,6 milhões em obras já concluídas. Há previsão de mais R$ 945 milhões 
em intervenções em curso ou previstas. O Globo, Rio, p.16. 
Fonte na Intenet: http://www.pib.socioambiental.org/es/noticias?id=159038 
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parque fluvial não saíram do papel, como informou a imprensa da região, em 12 de janeiro de 

2016 4.  

 Diante desta realidade, percebemos a intensidade da vulnerabilidade social, ou seja, da 

relação entre as dinâmicas ou fenômenos naturais associados aos processos sociais de 

urbanização e ocupação social, que permanece iminente nas cidades em que ocorreu o 

fenômeno, por isso: 
Desnaturalizar a concepção dos desastres e fortalecer os movimentos 
comunitários passam a ser condição essencial para que novos regimes de 
produção do saber possam emergir. Dessa forma, o protagonismo dos 
cidadãos se coloca numa necessária relação dialógica com conhecimentos 
técnico-científicos, submetendo a gestão das cidades às necessidades de seus 
moradores, principalmente durante os desastres. (OLIVEIRA, 2016, p.14) 

Nos cinco anos pós-desastre, a população atingida encontra-se ainda em situação de 
tragédia social. Segundo pesquisa de Souza (2015), a complexidade do contexto em que se 
encontram toca, entre outros: a) perda da identidade, pois suas referências sociais e culturais 
sofreram brusca interrupção; b) rejeição às instituições, ONGs, instituições, imprensa etc, pela 
intensidade de entradas em oposição ao mínimo avanço na resolução de problemas 
emergenciais, c) sintomas físicos como insônia, pesadelos, pensamentos intrusivos.  Segundo 
a autora, do ponto de vista psicossocial, o compartilhamento, com profissionais, das 
referências anteriores ao evento, de modo a fortalecer sua cultura (entendida como um 
conjunto de códigos estabelecidos), revendo os hábitos locais e medidas de enfrentamento 
anteriores: 

é uma das mais preciosas estratégias para o trabalho com questões 
potencialmente traumáticas, já que torna visível um repertório, muitas vezes, 
implícito de resiliência do sujeito. Este repertório, construído ao longo de 
sua experiência de vida, pode incluir recursos internos ou recursos externos, 
relativos aos recursos inatos corporais e aos recursos vinculados a objetos, 
paisagem, pessoas, lugares, entre outros. Auxiliar o sujeito a reconhecer os 
recursos, que por vezes já se apresentam, instintivamente, durante o processo 
de recuperação de uma estabilização físico-emocional pós-desastre, pode 
significar uma via de contato com sua resiliência. (SOUZA, 2015, p. 149) 

 Entendendo que a vulnerabilidade dos sujeitos envolvidos perdura em dimensões que 

atravessam o indivíduo e o tecido social, inúmeras iniciativas emergem, no claro objetivo de 

encontrar apoio e soluções viáveis por meio de voluntários e/ou de profissionais.  Não é rara a 

compreensão de que após um desastre socioambiental há possibilidade dos grupos recriarem 

suas novas condições de vida (moradia é um exemplo) a partir da própria comunidade, como 

																																																																																																																																																																													
 
4 	“Cinco anos após tragédia, moradores de Nova Friburgo buscam contornar a dor”	 Fonte: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/cinco-anos-apos-tragedia-moradores-de-nova-friburgo-buscam-
contornar-dor 
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apontado por Souza (2015).  

 O exame da dinâmica das vulnerabilidades sociais e ambientais não perde de vista a 

raiz do modelo econômico, a forma atual do capitalismo global que produz pobreza, escassez 

de recursos e degradações sociais. Capra (2005), em sua investigação, nos alerta de que não 

bastam apenas alteração em leis ou utilização de novas tecnologias desenvolvidas e/ou, ainda, 

mais ética nas atividades industriais. É preciso mais, segundo ele. De fato, parece-nos 

coerente concordar com o estudioso no sentido de que se faz necessária uma mudança 

sistêmica profunda no modelo econômico em vigor. O que, de acordo com Capra, já vem 

acontencendo nas academias, nas lideranças comunitárias, nos movimentos ativistas que 

unem suas vozes e propõem maneiras concretas para modificar princípios básicos como: 

democracia, direitos humanos e proteção ambiental.	 Do ponto de vista do processo de 

recuperação dos atingidos, a pesquisadora Valencio (2004) produz uma reflexão sobre os 

vários fatores que podem minimizar os riscos e contribuir para o período pós-desastres:	

No Brasil, os desastres derivam de vários fatores, dentre os quais a baixa 
reflexividade na relação entre o corpo político-institucional responsável pela 
política urbana e gestão de emergência e a sociedade civil. (...) a valorização 
da auto-organização comunitária para participar do plano de preparação e 
resposta relacionado aos diversos riscos, o que implica no estabelecimento 
de  redes intersetoriais de diálogo que envolvam diversos conhecimentos 
peritos e saberes  populares (EIRD, 2003), rede nas quais - no que tange os 
domicílios - deve haver a valorização do recorte de gênero em vista de seu 
papel estratégico na recuperação simbólica e material  da família atingida.     
(VALENCIO, 2004, p.09) 
  

 Para ilustrar o que acima foi exposto sobre os processos das possíveis mudanças, 

sobretudo no que diz respeito à organização comunitária, veremos em seguida um exemplo 

que envolve liderança e soluções possíveis, encontradas pela comunidade para os desafios 

impostos pela estrutura social.  

 

Mobilização social – a localidade de Lúcios 

Um dos exemplos, entre tantos que podemos destacar sobre a reorganização 

mobilizada pelos grupos atingidos em 2011 na Região Serrana, ocorreu na localidade rural de 

Lúcios, em Teresópolis. Nela, quinze pessoas morreram no desastre socioambiental. A 

maioria das casas estavam localizadas em lugar de risco, próximas a dois pequenos riachos 

que atravessam o bairro. A Associação de Pequenos Produtores Rurais de Lúcios agiu logo na 

promoção de busca de soluções e ações, independente da espera de ajuda do poder público, 

ONGs ou instituições. A primeira ação do grupo local foi a criação da própria Associação. 
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Isso feito para que a própria comunidade tivesse represantividade judicial e possibilidade de 

conseguir recursos do poder público e outras instituições.  

Assim, por meio da Associação, tornou-se viável conseguir um trator para atuar na 

remoção dos entulhos e ainda para a tarefa de aplainar a terra. Concomitantemente à criação 

da Associação, foram realizadas outras ações coletivas manuais, visando à limpeza das casas 

e também à remoção dos destroços. Vale esclarecer que, além da destruição das casas, carros 

etc, a plantação também foi atingida, o que aumentava as dificuldades da comunidade. Então, 

reunidos independentemente das dificuldades individuais, incluindo também os que não 

tiveram suas terras alagadas ou destruídas, o grupo redestribuiu tarefas, realizou bingos, rifas, 

feijoadas e organizaram-se para abrigar amigos e parentes, no intuito de minimizar os efeitos 

do desastre.  

Em virtude das necessidades observadas, a Associação criou o Comitê da Bacia de 

Lúcios que, em contato com a Vale do Rio Doce, conseguiu trezentos mil reais para a 

construção de moradias para os desalojados. Com essa quantia construíram três casas, 

compraram um terreno para a construção da sede da Associação e, ainda ergueram mais nove 

casas para os atingidos do bairro vizinho, denominado Vieira. Da tragédia até a construção 

das casas decorreram dois anos. Neste processo, a Associação aprendeu o manejo de captação 

de recursos e administração da quantia recebida. Cada casa foi construída no valor entre 30 e 

45 mil reais. Nenhum terreno era legalizado. Em Vieira, as nove famílias que receberam as 

casas foram selecionadas através da Escola Municipal do Alto de Vieira. Todas as famílias 

beneficiadas eram meeiras (ou seja, trabalhavam e moravam em terras alheias).  

O levantamento de necessidades e a busca para soluções se deu pelas redes territoriais, 

ou seja, pelas relações estabelecidas no bairro e para além dele como, por exemplo, buscando 

parcerias com os bairros vizinhos, comerciantes, outras associações, instituições etc. Outra 

ação do grupo foi a busca de consultoria externa para recuperação do solo devastado. Como 

não sabiam o que fazer, buscaram soluções com a EMATER local, sendo assim orientados a 

fazer plantio de aveia em canteiros alternados.  

O exemplo acima descrito retrata o fortalecimento daquele grupo social através da 

Associação de Pequenos Agricultores Rurais. Contudo, este fortalecimento não eximiu o 

poder público de suas atribuições, ao contrário, provocou, segundo a Associação, uma 

dinâmica diálogica entre o grupo social e o poder público, devido a sua representatividade 

através do CNPJ e também do fortalecimento dos laços comunitários. Importante ressaltar que 

a Associação criou uma página no Facebook após a sua fundação (APÊNDICE A). 

Em	resumo,	neste capítulo apresentamos primeiramente a diferença entre o que são os 
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fenômenos naturais e os desastres de modo elucidar que os fenômenos naturais não se 

configuram necessariamente como sendo desastres. Os chamados “desastres” irão conjugar 

tanto os processos sociais como as dinâmicas naturais, sendo, pois, resultantes de fatores 

diversos que se amalgamam. Dessa forma, delimitamos o entendimento dos desastres como 

socioambientais. Após isso, expusemos a importância do princípio de desnaturalização dos 

desatres ambientais. Em seguida, apresentamos dados da incidência de desastres 

socioambientais, destacando a situação brasileira entre 2010 e 2014, o desastre de 2011 e os 

dados e reflexões que envolveram o evento. Finalmente, discorremos sobre o panorama das 

vulnerabilidades que ainda estão latentes na região, além de um exemplo de iniciativa 

comunitária que desenvolveu mecanismos sociais para superação e enfretamento dos desafios.  

Elucidados os principais conceitos relativos ao tema, iremos investigar adiante a formação de 

iniciativas colaborativas na internet para a superação dos desafios pós 2011. Para entender 

como se comportam essas iniciativas importa ver em seguida os conceitos de Redes.   
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2.  Redes 

Para entender redes apresentamos, inicialmente, alguns conceitos da 

contemporaneidade, segundo Deleuze (1992, 1995, 2004) e Bauman ( 2003, 2001) que nos 

darão subsídios para  compreender os contornos multifacetados da atualidade. Estes contornos 

estão refletidos no fenômeno das redes pela ótica de Castells (1999), Capra (2005) e Latour 

(2012). Sobre o fenômeno das redes na internet, temos Recuero (2009) , Di Felice (2012) e 

Augusto Franco (2012). Em seguida, Maisonneuve (1977) e Nasciutti (1996) nos colocam 

diante do sentido das interações entre indivíduo e grupo, sob a luz da Psicossociologia.  

A existência e a expansão da Internet tiveram impacto significativo nas teorias da 

comunicação e das relações sociais. Conceitos sobre o universo da comunicação social, que 

haviam sido referendados pelas pesquisas na segunda metade do século XX, assim como as 

teorias das ciências sociais, estão sendo submetidas ininterruptamente a novas testagens, 

abrindo-se novos horizontes para a compreensão das relações humanas e das relações entre os 

homens e as chamadas novas tecnologias.  

A imagem descentrada e múltipla do rizoma de Deleuze (1995), explicado mais à frente, 

trouxe para este trabalho a ideia de que a internet é um organismo social, com suas linhas de 

força, focos de dificuldade, suas linhas de fuga, multiplicidades e devires. Sem um ponto ou 

uma ordem, a ideia do rizoma não remete a uma estrutura, a um ponto, mas a linhas 

contínuas, multidimensionais.  

Para compor o cenário das comunidades no século XXI e das relações nas redes sociais 

e virtuais, sob a perspectiva do marco ético e estético, ou seja, da volatilidade das redes 

formadas por laços fracos, predominantemente para sua composição e ampliação, recorremos 

a Zygmunt Bauman (2003), abrindo novas perspectivas de entendimento dessas relações 

virtuais.  

Sobre o fenômeno das redes, Manuel Castells (1999) é um dos teóricos que mais tem se 

destacado nessa nova caminhada. Os conceitos por ele elaborados em torno da chamada 

“Sociedade em Rede” – podem ser tomados – neste trabalho sobre as redes sociais – como 

ponto de partida teórico para elucidar a lógica da rede do ponto de vista multicultural, numa 

sociedade imersa nas novas tecnologias da informação. Castells (1999)  entende que o usuário 

da Internet é antes de mais nada um protagonista. Esse protagonista se apropria, maneja e cria, 

indo além do uso como uma mera ferramenta, mas, sobretudo, criando ambientes de produção 

e distribuição de bens e serviços. A comunicação, vista por esse ângulo, mediada por 

computador – Comunicação Mediada por Computador (CMC), ganha novo potencial tanto do 
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ponto de vista interacional, como dos processos de integração, inclusão e abrangência de 

expressões sociais e culturais, daí resultando uma nova estrutura social, que existe, se 

expressa e atua em rede virtual.  

O autor deixa claro entender a sociedade em rede como um fenômeno social que se dá 

no marco do sistema capitalista global. Esse global, no entanto, reúne e conecta-se a partir de 

milhões de pontos que são de natureza local. Nesta pesquisa, optamos por observar, sob a luz 

dos novos conceitos nascidos dos impactos das novas tecnologias, o comportamento das 

iniciativas sociais na Internet , surgidas após o desastre socioambiental, ocorrido na Região 

Serrana do Rio de Janeiro, para subtrair deles as relações de reconstrução, refletidas na rede 

após o evento.  

No entanto, dada a complexidade teórico-metodológica que se apresenta ao lidarmos 

com a ideia de conexão em rede, recorremos também a outros autores que se debruçaram 

sobre o tema, em diferentes áreas do pensamento contemporâneo.  

Tendo a informação, via Internet, alcançado importância fundamental na atualidade, o 

fenômeno da rede se expande de tal modo que podemos perceber seu desenvolvimento à 

semelhança de um sistema vivo. Esta compreensão sistêmica é amparada por Capra (2005) no 

que tange a transformação, na era da informação, das organizações em rede como elementos 

estruturais não lineares, complexos. Assim como na natureza esses conceitos permitem lidar 

inclusive com o desenho das estruturas sociais e virtuais. A compreensão dessas estruturas 

nos conduz ao conhecimento da teia da vida, de modo que para sustentá-la seria necessário 

organizar-se social e tecnologicamente, de modo colaborativo, para que a natureza segundo o 

autor, possa continuar a sustentar a vida.  

A partir desta perspectiva, surge uma outra discussão: o que é o social? Bruno Latour  

(2012) com sua teoria crítica do conceito de social, ampara o estudo com a proposição de que 

o social é fluido, sua circulação é constante e as associações são feitas a todo tempo. Latour  

(2012) nos traz o conceito de ator-rede, para designar as ações associativas que se engendram 

por interações a todo o tempo na sociedade. Este princípio coaduna com o que propõe 

Recuero (2009) , Di Felice (2012) e Augusto Franco (2012) que coadunam com a teoria de 

Latour (2012), para fundamentar os conceitos de rede sociais na internet,  elucidando 

teoricamente os possíveis comportamentos das redes, suas configurações e arranjos baseados 

nas teorias de funcionamento de Redes, entre elas a teoria geral dos sistemas (TGS). 

A Internet, no entanto, não alterou tão somente os modos de se processar a comunicação 

e as relações sociais explícitas, aparentes. O impacto se deu e segue se dando também no 

campo da Psicossociologia. As interações e articulações dos atores sociais são abordados na 
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pesquisa, sob os conceitos da Psicossociologia por meio de Maisonneuve (1977) e Nasciutti 

(1996) que nos sugerem o exame da formação e transformação das normas de conduta.  As 

normas de conduta são entendidas por Maisonneuve (1977) como aquilo que proporciona 

coesão às interações dos processos sociais das pessoas e dos grupos. Desta forma, o desafio 

de observar e compreender a composição e o sentido das interações observados nos grupos e 

indivíduos nos coloca diante de uma visão do todo da vida cotidiana, uma vez que considera 

esses processos determinantes da realidade social.  

 

2.1 Conceitos da Contemporaneidade 

Deleuze, em seu livro Conversações (1992), nos capítulos Política e Post-Scriptum, 

nos conduz pelas veredas da transformação da sociedade disciplinar (industrial) 

desembocando na sociedade de controle (pós industrial), delineando, assim, a mudança do 

modelo “toupeira monetária”, em que o homem disciplinar era um produtor contínuo, para o 

modelo serpente das trocas flutuantes, em que o controle se faz num feixe contínuo. Esse 

modelo, resulta na transmutação do capitalismo da sobre-produção, que não compra mais 

produtos acabados, para o que produz os desejos e consome serviços e ações. Em decorrência 

disso, vê-se o homem confinado transmutar-se no homem endividado. O homem confinado 

era aquele preso à produção, definida por Foucault como sociedades disciplinares (fábricas, 

escolas, hospitais), mas Deleuze indica a saída dessa sociedade para a sociedade de controle, 

sem confinamento, com controle contínuo e comunicação instantânea. Assim, conclui suas 

Conversações, construindo a imagem da sociedade de controle a funcionar como anéis de uma 

serpente, portanto muito mais complicados de desvendar do que a sociedade disciplinar, 

comparada ao buraco de uma toupeira, posto que: 

a sociedade de controle pode ser pensada, nas ressonâncias pós-modernas, 
como uma sociedade de consumo/mercado que se configura de forma 
rizomática. Ou seja, uma sociedade produzida por agenciamentos (e 
atravessamentos) a partir da multiplicidade de sentidos, valores, conceitos e 
conhecimentos, em diferentes platôs (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 
Assim, a sociedade contemporânea se constrói por meio de uma modelagem 
autodeformante, em mudança permanente, cujos processos, malhas, vetores 
e redes estão em contínua transformação e desconstrução. Tudo e todos estão 
se produzindo, se controlando e se liquefazendo pelos mais variados 
movimentos estratégicos de agenciamentos, nos platôs do mercado. 
(TAVARES, 2014, p.79) 

Os sentidos e conceitos embutidos, nessa representação da sociedade do século XXI, 

amparam a discussão de que a principal ferramenta desta nova lógica é o fluxo contínuo e a 

comunicação. Deleuze discute a sociedade de tal forma imersa no consumo que se utiliza dele 
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para além dos termos do mercado somente, mas também no âmbito das relações sociais. 

Interessante notar que o autor se interessa, em termos sociais, por criações coletivas, as 

experimentadas por grupos de usuários. Ele deseja visitar não as contradições da sociedade, 

mas suas linhas de fuga e acompanhar em tal ou qual momento se desenham.   

Isto nos leva a observar que as redes sociais virtuais são um tipo de intervenção 

humana, até certo ponto, revolucionárias. A comunicação, a Internet e no caso as redes sociais 

na Internet têm como principal eixo a interação. Esta expansão no intercâmbio de 

conhecimento de informação renova os conceitos dos agenciamentos5 sociais, pois são 

mobilizadores de uma diversividade de competências interacionais, em tempo real, como 

distribuidora ou atrativa que criam e fomentam as redes.  

No sentido das interações na Internet, como veremos mais à frente, não basta ao 

indivíduo - para formar uma rede - somente curtir ou compartilhar um site de 

relacionamentos. O processo é bem mais complexo. De fato, para caracterizar uma rede social 

na Internet, é essencial distinguir o espaço virtual (que é a mídia social) do que é rede social 

na Internet, ou seja, o princípio de que a rede social se faz na/pela  interação.  

As reflexões deleuzeanas reúnem elementos que permitem debruçar-se nessas 

multiplicidades, a partir das diferenças características da rede, como o comportamento dos 

“grandes conjuntos e as micro multiplicidades” (DELEUZE, 2004, p.33). Como produção 

social de realidade, a rede virtual estabelece as “ligações secundárias de introjeção e de 

projecção” (DELEUZE, 2004, p.33) que são nada mais do que os desdobramentos nos 

sistemas sociais, como projeções que não se separam.  

A rede social é um investimento pessoal e coletivo. São investimentos de grupo-

sujeito, ou seja, um sistema de máquinas desejantes, compreendida aqui como formativas, em 

que o funcionamento se confunde com a formação. O comportamento das redes como 

máquinas desejantes portam-se por cortes e fluxos:  
os fluxos e alimentação dessas molecularidades funcionam nas engrenagens 
da máquina social, os fluxos de desejos entram e saem pelos códigos que, ao 
mesmo tempo, informam constantemente o modelo e a experiência da morte 
na unidade do aparelho social”  (DELEUZE, 2004 p. 352) 
 

O processo das redes sociais na Internet, no sentido de uma molecularidade, ou seja, 

de uma multiplicidade de elementos ligados pela sociedade enquanto estão e são distintos, 

sobretudo em fluxo e conexão, comportam contínuas tranformações. A observação do 

																																																								
5	Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida 
que ela aumenta suas conexões. DELEUZE,	 Gilles.	 GUATTARI,	 Félix.	 Mil	 platôs:	 capitalismo	 e	 esquizofrenia,	 vol	 1;	 Trad.	 Aurpelio	
Guerra.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	34,	1995.	P.	16	
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comportamento da rede, seja ela virtual ou real, pode ser encarada do ponto de vista de sua 

produção, ou seja de como os fluxos interativos formam suas conjunções de fluxos 

independentes.  

O conceito do rizoma6, cujo princípios de conexão e heterogeneidade, em que 

“qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo”. 

(DELEUZE, 1995, p. 14), atende perfeitamente à imagem das conexões na Internet, sobretudo 

porque um rizoma não cessa de conectar cadeias semióticas. Isso quer dizer que tais 

elementos carregam consigo os sentidos múltiplos da experiência e se aliam, aproximam 

linhas reinventam e sugerem devires.  

Diante do modelo da cadeia rizomática, observamos as redes sociais na internet 

buscando as linhas de fuga, para onde apontam, seu encadeamanto e rupturas. O mapeamento 

no sistema rizomático contribui para o mapeamento dessas exterioridades no contexto 

estudado.  

 Vale acrescentar a estes delineamentos - marcados pelos campos da comunicação 

virtual e dos fluxos sociais contínuos da sociedade de controle - as reflexões de Bauman 

(2003) sobre a Sociedade de Consumo fluida, imprevisível e flexível sempre em busca de 

segurança, porque a insegurança, segundo Bauman (2003) é endêmica.  

Sendo a insegurança endêmica, o autor se refere às comunidades constituídas em 

contextos nos quais os indivíduos estão ameaçados por diferenças étnicas, culturais ou 

religiosas, portanto separados de um todo, em busca do que é comum para superação e 

aceitação das diferenças. Comunidades construídas pela separação, autoproteção, ilhadas em 

																																																								
6	Principais caracteres de um rizoma: diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto 
qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito 
diferentes, inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reconduzir nem ao Uno nem ao múltiplo. Ele não é o Uno que se torna 
dois, nem mesmo que se tornaria diretamente três, quatro ou cinco etc. Ele não é um múltiplo que deriva do Uno, nem ao qual o Uno se 
acrescentaria (n+1). Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas 
sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis 
num plano de consistência e do qual o Uno é sempre subtraído (n-1). Uma tal multiplicidade não varia suas dimensões sem mudar de 
natureza nela mesma e se metamorfosear. Oposto a uma estrutura, que se define por um conjunto de pontos e posições, por correlações 
binárias entre estes pontos e relações biunívocas entre estas posições, o rizoma é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de 
estratificação, como dimensões, mas também linha de fuga ou de desterritorialização como dimensão máxima segundo a qual, em seguindo-
a, a multiplicidade se metamorfoseia, mudando de natureza. Não se deve confundir tais linhas ou lineamentos com linhagens de tipo 
arborescente, que são somente ligações localizáveis entre pontos e posições. Oposto à árvore, o rizoma não é objeto de reprodução: ne 
reprodução externa como árvore- imagem, nem reprodução interna como a estrutura-árvore. O rizoma é uma antigenealogia. É uma memória 
curta ou uma antimemória. O rizoma procede por variação, expansão, conquista, captura, picada. Oposto ao grafismo, ao desenho ou à 
fotografia, oposto aos decalques, o rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, conectável, 
reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga. São os decalques que é preciso referir aos mapas e não o 
inverso. Contra os sistemas centrados (e mesmo policentrados), de comunicação hierárquica e ligações preestabelecidas, o rizoma é um 
sistema a-centrado não hierárquico e não significante, sem General, sem memória organizadora ou autômato central, unicamente definido por 
uma circulação de estados. O que está em questão no rizoma é uma relação com a sexualidade, mas também com o animal, com o vegetal, 
com o mundo, com a política, com o livro, com as coisas da natureza e do artifício, relação totalmente diferente da relação arborescente: todo 
tipo de "devires". Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs. Gregory Bateson serve-se da palavra 
"platô" para designar algo muito especial: uma região contínua de intensidades, vibrando sobre ela mesma, e que se desenvolve evitando toda 
orientação sobre um ponto culminante ou em direção a uma finalidade exterior. Fonte: DELEUZE,	 Gilles.	GUATTARI,	 Félix.	Mil	 platôs:	
capitalismo	e	esquizofrenia,	vol	1;	Trad.	Aurelio	Guerra.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	34,	1995.		
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busca do fortalecimento comum. Quanto maior a insegurança mais forte a busca pela 

segurança interna do grupo. Desta maneira, a comunidade é o abrigo para a insegurança 

circundante.  

Assim, em busca de suas identidades e, sobretudo da segurança de estar entre 

semelhantes, florescem os debates sobre a criação e a lógica das comunidades. Para Bauman 

(2003), o sentido de comunidade - que remete aos laços fraternos, confiabilidade, liberdade e 

segurança - contrasta com os indivíduos da sociedade de consumo. Daí o enfoque conceitual 

entre o que sejam Comunidades éticas e Comunidades estéticas. A primeira tecida de 

compromissos de longo prazo, com projetos para o futuro, compartilhamento fraterno, 

certeza, segurança e proteção. A segunda, tecida pela autonomia individual, criada em torno 

de problemas pontuais, eventos festivos, celebridades. São as comunidades-cabide, de 

natureza superficial, transitória, cuja rede não é delineada sob o viés de responsabilidades 

éticas, compromissos de longo prazo. Vínculos são criados sem consequências. Segundo o 

autor, mais e mais do mesmo. Além disso, a indústria do marketing e da publicidade criam 

“identidades” e desejos. Comunidades em torno de celebridades ou de fatos isolados, 

produzidos para o entretenimento, oferecem a oportunidade de participação remota. Diluída 

entre milhões de espectadores e usuários é guiada, muito mais pela estética do que pela ética, 

pois: 
Somos todos interdependentes neste nosso mundo que rapidamente se 
globaliza, e devido a essa interdependência nenhum de nós pode ser senhor 
de seu destino por si mesmo. Há tarefas que cada indivíduo enfrenta, mas 
com as quais não se pode lidar individualmente. O que quer que nos leve a 
manter distância dos outros, a estabelecer limites e construir barricadas, 
torna a administração dessas tarefas ainda mais difícil. Todos precisamos 
ganhar controle sobre as condições sob as quais enfrentamos os desafios da 
vida – mas para a maioria de nós esse controle só pode ser obtido 
coletivamente. (BAUMAN, 2001, p.134) 
 

Embora essa reflexão conduza para o posicionamento coletivo das atividades 

humanas, a prática comum é das aproximações concebidas por interesses individuais, pois os 

laços ocorrem sem o tempo necessário para o estabelecimento de lastros que conduzam a uma 

perspectiva futura. Consequentemente, dificilmente ocorre a solidificação daquele grupo 

como mantenedor das fronteiras pelas quais foi reunido.  Desta maneira, segundo Bauman 

(2001), a intensidade da interação não está garantida pela aproximação de interesses apenas 

individuais. Para formar-se uma comunidade de interesses há de se ter engajamento e contato 

permanente. A simples proximidade não garante a intensidade da interação. No “estágio” 

líquido da modernidade, a percepção não somente da justiça, como afirma o autor, mas dos 

problemas de modo geral, são respondidos individualmente. Este processo de 
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individualização coloca a dor e o sofrimento como resposta às escolhas pessoais, portanto de 

responsabilidade pessoal. Bauman (2001) coloca que a exceção são as catástrofes naturais, 

reconhecidas como eventos inevitáveis, um azar. A isso ele chama de “colapso dos grupos de 

referência”, uma perda social, intimamente ligada à cultura do direito humano por 

reconhecimento, em detrimento do direito humano ao bem-estar. 

Como visto no capítulo um, nesta pesquisa coadunamos com o conceito de 

desnaturalização dos desastres ambientais e, neste caso, não reconhecendo os desastres como 

eventos inevitáveis, mas como fatores socioambientais determinados por fatores que 

implicam, dentre outros, um olhar sistêmico, respeitoso do homem integrado à natureza.  

No fluxo da incerteza constante dos dias atuais, o indivíduo se depara com desafios 

que sozinho não é capaz de superar. Há de haver conquistas coletivas, 
“tecidas a partir do compartilhamento e do cuidado mútuo; uma comunidade 
de interesse e responsabilidade em relação aos direitos iguais de sermos 
humanos e igual capacidade de agirmos em defesa desses direitos.” 
(BAUMAN, 2001, p.134).  
 

A “procura por uma humanidade comum” e o “controle conjunto sobre a condição 

humana” estimulam a construção de iniciativas movidas pelo cuidado, para a superação das 

diferenças.  

A contribuição de Deleuze, neste capítulo, amplia a compreensão da nova lógica 

contemporânea da comunicação instantânea e do fluxo contínuo de informações. Nele, 

podemos perceber a importância dos agenciamentos sociais e dos desdobramentos dos 

sistemas sociais que não se separam das ações individuais. Na produção de iniciativas na 

internet veremos à semelhança de Deleuze como os fluxos interativos são conectados à 

imagem de um rizoma.   

Essa multiplicidade e formação de novas conjunções sociais, à luz de Bauman, são 

entendidas do ponto de vista da fluidez, da imprevisibilidade. Um fluxo de incertezas que 

podem gerar agrupamentos movidos por aproximações pontuais - as quais evidentemente 

podem perdurar -, ou mesmo aquelas advindas de acontecimentos efêmeros, oriundos de 

eventos, isto é, por necessidades tópicas que uma vez resolvidas ou esquecidas cumprem ou 

não seus papéis.  

No próximo capítulo abordaremos os vários conceitos de redes, redes sociais, redes 

sociais na internet e os tipos de redes.  
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2.2 Redes Sociais 
	
 Para melhor compreender o recorte da pesquisa, é importante refletir sobre o termo 

“rede” e sua aplicabilidade, de acordo com o contexto ou intenção de uso. Atualmente, o 

termo tem sido utilizado para os mais diversos fins, por isso a proposta de um olhar sobre os 

desdobramentos de seu significado e usos.  

Primeiramente, o termo é examinado segundo sua 1) etimologia, 2) simbologia e 3) 

uso nas ciências da natureza. Em seguida, o conceito é ampliado às 4) dinâmicas sociais e, 

finalmente, para as iniciativas de 5) rede social na internet.  

Neste trabalho, a abordagem gira em torno da criação de redes virtuais, entendendo 

que não é suficiente estar na Rede, na Internet, para estar de fato em rede (interagindo, em 

conexão, criando laços em torno de interesses comuns).  

 Diante do desafio dos fluxos e inovações nas formações sociais na Internet, Bruno 

Latour (2012) nos recoloca o conceito de social e sociedade sob a perspectiva das associações 

momentâneas, caracterizadas pelos fluxos e inovações das formações dos grupos e indivíduos, 

nos conduzindo as caracterizações das ações interativas. O resultado dessas interações, seus 

fluxos e conexões são compreendidos como a rede. Esta rede se forma à semelhança dos 

sistemas vivos. A partir daí, examinamos tais conceitos à luz de Capra (2005) para a 

compreensão sistêmica das redes sociais e, Castellls (2009), Recuero (2009) e Di Felice 

(2012) para a formação das redes virtuais. 

A ideia de rede, etimologicamente falando, vem do latim: rete, is, que significa teia,  

laço,  sedução. A teia sugere um modelo, o laço, como as partes se unem, e a sedução, o 

enredamento, o envolvimento na rede. Esta significação etimológica nos sugere o porquê do 

termo ganhar múltiplas aplicações, desde o uso na ciência, como conceituação teórica e 

metodológica, até a prática social, como estratégia de ação coletiva.  

O simbolismo da rede acompanha a jornada humana desde as mais antigas 

civilizações. Podemos encontrá-la entendida como artefato para pesca, arma romana com que 

os gladiadores imobilizavam os adversários e, ainda como elemento simbólico que serve para 

captação de uma força espiritual, Chevalier (1906, p.772). 

Importante salientar que o termo, normalmente, remete ao entrelaçamento e à tessitura 

(no caso de fios, tecidos e equipamentos), ou ainda, a um conjunto de pontos, de estradas, 

tubos, canais, fios que se comunicam entre si, compartilhamento, cadeia, intercâmbio e ainda, 

interligação de sistemas.   
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Capra (2005) observa que uma das percepções mais valiosas da teoria dos sistemas 

vivos, é a de que onde quer que haja vida, há redes. Seus estudos revelam que o padrão de 

organização em rede é básico nos sistemas vivos, e ainda que as redes são autogeradoras, pois 

regeneram-se continuamente, criando e recriando a si mesmas por intermédio da 

transformação ou substituição dos seus componentes. 

Podemos observar que hoje em dia, o conceito de redes está ligado às concepções 

sistêmicas de diversos campos de estudo, entre outros, da física, biologia, neurociência, 

linguística, psicologia, ecologia e das redes sociais.  

Do ponto de vista das ciências humanas, uma rede é composta por atores (indivíduos, 

grupos ou entidades). Vale ressaltar que em 1908, o sociólogo Georg Simmel:  

retrata como os indivíduos se ligam entre si nas sociedades e como as teias 

de afiliações (em grupos familiares, religiosos, corporativos, políticos, etc) 

atuam de círculos sociais e como os vínculos sociais se constituem nessas 

teias de afiliações cruzadas. Usa, de passagem, o termo Rede da Sociedade. 

(Netzwerk der Gesellschaft).) 7 (MANCE, 2013). 

	
	 Assim o conceito de rede deixa para trás a noção de linearidade, introduzindo a noção 

das relações. Esta compreensão atinge seu ápice na década de 1960 e 1970, resultado dos 

estudos das teorias dos sistemas vivos, conhecida como dinâmica não-linear ou teoria da 

complexidade. De acordo com Capra (2005, p. 78), a busca de uma compreensão sistêmica da 

vida pode ser aplicada “à dimensão social”. Ele sugere que ao investigar a natureza da vida e 

o sistema cognitivo do ser humano (este delineado pelos processos de interações que 

desenvolvem, desde a consciência até a linguagem) é possível compará-los com a realidade 

social, pois a característica reticular revela um fluxo dinâmico e complexo das relações entre 

os componentes do sistema. Segundo o autor, a aplicação da compreensão sistêmica da vida 

aos estudos sociais, pode ampliar o entendimento das redes ou sistemas sociais como 

geradores de linguagem, conhecimento e cultura. Fundamentalmente, a interação/ 

comunicação são os elementos centrais do sistema social. Capra (2005) aponta, ainda, que 

para alcançar uma compreensão de qualquer sistema vivo, ou seja, do sistema reticular, é 

preciso, sobretudo, observar a forma, a matéria, o processo e o significado dessas dinâmicas. 

																																																								
7 Georg SIMMEL. “The Web of Group-Affiliations.”, in Conflict and The Web of Group-Affiliations.  
New York, The Free Press. 1955, publicado originalmente em 1922 com o título Die Kreuzung Sozialer Kreise (A 
Intersecção de Círculos Sociais) em Georg SIMMEL, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 
München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1908. Netzwerk aparece nas páginas 30, 345, 507  
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Para Di Felice (2012) - que a partir do olhar sistêmico proposto por Capra, amplia o 

conceito para o que designa ecossistema, cuja concepção reticular expressa um conjunto de 

relações e fluxos em contínua comunicação - a análise dessas relações em rede são 

investigadas sob diversos aspectos,  pois a rede em si é resultante de um conjunto de relações 

e de interações recíprocas.  

 Devemos lembrar que a perspectiva das redes sociais implica uma discussão sobre as 

redes territoriais, posto que os processos relacionais/interacionais envolvem, em primeira 

análise, a natureza da vida, a constituição humana e - por ampliação - a dinâmica social, desde 

o núcleo familiar, o grupo social até o contexto e o território.  

Entendendo que o espaço social não se realiza sem a rede, aliás, que a própria vida 

emana da rede, como visto em Capra (2005), por extensão, para conjugar a compreensão das 

redes sociais com a dinâmica territorial, Milton Santos (2002, p.10) esclarece que: 

 o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 

usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 

identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 

o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida.  (SANTOS 2002, p.10) 

 
  A compreensão do território é constituída indissociavelmente do conceito de rede, 

posto ser ele espaço contínuo de fixação e também descontínuo, ou seja, de mobilidade 

segundo a lógica reticular (LIMA, MENDES, 2014).  

 Portanto, pensar rede pressupõe pensar em processos de interação e troca, fluxo 

contínuo. Pensar redes territoriais envolve pensar rede no processo de construção do 

pertencimento, realizado no e pelo movimento da rede alicerçado pela construção e 

fortalecimento da identidade, uma vez que estabelecida colaboram para: 
 compensar a falta de formação tradicional de seus integrantes; superar a 
falta de equipamentos e recursos; reduzir a dispersão dos esforços e a falta 
de estímulo. As redes cumprem, agora, muitas funções que antes fazíamos 
pessoalmente e a partir de longa cooperação. As redes, por fim, permitem 
ousar o enfrentamento de problemáticas de maior complexidade, unindo 
vontades distantes, conhecimentos invisíveis, e capacidades desconhecidas. 
E é por isso que afirmamos que estão nelas depositadas nossas esperanças de 
criação de novas formas de mobilização social e novos regimes de produção 
de saberes cada vez mais democráticos e solidários. (OLIVEIRA, 2016, 
p.34) 
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 Ao pensar rede, também é oportuno pensar em comunidade. No entanto, na 

comunidade, o fluxo e o dinamismo da rede são perpassados pelo sentimento de 

pertencimento e segurança, como será discutido adiante, no capítulo de Psicossociologia.  

 Assim, o conceito de rede social implica, sobretudo, interação e dinâmica não linear 

nas trocas e relações sociais diretas. Nelas, como sugere Santos (2002), talvez possamos 

encontrar sinais advindos dos territórios que possibilitam perceber mudanças e porvires, 

acessar símbolos, transportar trocas materiais e espirituais.  

 Desta forma, como veremos adiante, a internet propiciaria a criação de 

comunidades virtuais, como extensão de comunidades territoriais, ou ainda como uma nova 

comunidade formada on-line. Além disso, os grupos on-line possibilitam a expansão de redes 

territoriais já existentes e criam novas redes com base em interesses comuns. No entanto, 

reiteramos que uma comunidade virtual pode não caracterizar uma rede, uma vez que a 

comunidade pode ser fechada nas trocas internas, pois o princípio de comunidade nos remete 

a identidades, unidade, enquanto o conceito de redes - territoriais ou virtuais – nos fala dos 

fluxos e interconexões, tanto como de troca de informações. Sendo assim uma comunidade 

pode ou não ser entendida como uma rede dependendo do comportamento das trocas e fluxos 

com outras redes. 

 

2.3 Redes Sociais na Internet 

Para compreender as dinâmicas das redes sociais na internet, é interessante observar, 

suscintamente, o desenvolvimento da Internet no mundo e, em seguida, o das redes sociais 

virtuais.   

 Nos EUA, apoiado pela criação de um grupo de pesquisadores e militares ligados ao 

Pentágono, cujo objetivo era manter a supremacia tecnológica americana, foi possível 

desenvolver a concepção de um projeto de rede comunicativa cujo objetivo era resguardar o 

sistema militar. Com isso, foram elaborados por Baran (1964) modelos de redes centralizados, 

descentralizados e distribuídos. Este último possibilitou também a criação da rede 

comunicativa ARPANET8, “criada com o intuito de conectar computadores dos diversos 

centros de pesquisa americanos. A ARPANET, mais tarde originou a Internet.” (DI FELICE 

2012, p.55). A partir daí, inúmeros esforços foram realizados para que a propagação deste 

modelo comunicativo fosse aberto. Entre eles, o protocolo de hipertexto HTML criado por 

																																																								
8	acrônimo em inglês de Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de pacotes, e o precursor da Internet 
foi criada só para fins militares.  Disponível em: https://www.google.com.br/#q=ARPANET 	
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Tim Berners-Lee, o que alavancou a conversão de textos, fotos, multimídias em uma mesma 

página na Internet.  

 Nesta evolução, nasce a Web 1.0, quando é criado o primeiro navegador visual 

(HTML9 mosaic), base para a Internet Explorer, Google Chrome etc, que possibilita a 

navegação através dos hiperlinks e dos menus, aumentando o processo de interação. Já no 

século XXI, a intensificação vertiginosa da conectividade promove a criação da banda larga e 

de um ambiente interativo em que o usuário utiliza plataformas, em web, de auxílio de 

produção de conteúdo (blogs, salas de bate papo, youtube, facebook, etc), 

ferramenta/plataforma esta denominada de Web 2.0. 

 Segundo Recuero (2009), as redes não conectam apenas computadores, mas pessoas. 

Sendo as redes compostas de atores (representados pelos nós/nodos) e das relações 

(conexões/laços) entre eles, é possível verificar a qualidade e quantidade dessas relações pela 

identificação dos padrões de vinculação ou laços. Isto se dá por meio de um mapeamento 

gráfico que demonstra a consistência, extensão e os principais atores. É importante observar 

que um ator pode ser representado por um blog, Facebook, pois são representações dos atores 

sociais, são os lugares, os espaços de interação, ou seja, são ferramentas utilizadas para a 

expressão do self (sua essência, o si mesmo), espaços do ator social e percebidas pelos demais 

como tal.  Pela observação dessas formas de identificações, é possível depreender os atores, 

suas interações e conexões.  

Sendo o computador o único elemento para as interações, apenas palavras, imagens e 

símbolos podem ser analisados, pois não há como avaliar interpretações não verbais como 

expressões, olhares, movimentos etc. Recuero (2009) aponta ainda, para as interações 

síncronas e assíncronas (na primeira a interação se dá em tempo real como no caso das salas 

de conversas, na segunda a resposta não é imediata); e também para as interações, do tipo 

desenhado por Primo (2003), mútuas e reativas (sendo mútuas aquelas em que o participante 

cria e coopera, afetando-se mutuamente, sendo a segunda as interações em que ele apenas 

reage respondendo às opções ou aos estímulos propostos).  Portanto, podemos concluir que a 

interação social é em sua maioria assíncrona e mútua, de modo que: 

																																																								
9	HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 
Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser 
interpretados por navegadores. Disponível em: https://www.google.com.br/#q=html  
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a interação mediada pelo computador é também geradora e mantenedora de 
relações complexas e de tipos de valores que constroem e mantêm as redes 
sociais na Internet. Mas mais do que isso, a interação mediada pelo 
computador é geradora de relações sociais que, por sua vez, vão gerar laços 
sociais. (RECUERO, 2009, p.36) 

	
 Vale ressaltar que o conteúdo veiculado nas interações é independente das relações 

sociais. O conteúdo ajuda a definir a relação, mas não é a relação em si. O conteúdo é aquilo 

que é trocado e não a troca em si. As relações sociais mediadas pelo computador atuam na 

construção dos laços sociais consumados pela conexão entre os atores.  

 Para Recuero (2009), no processo de interação ocorrem dois tipos de laços a partir do 

tipo de interação. Da interação reativa ocorrem os laços associativos (decisão de interação do 

usuário), da interação mútua ocorrem os laços dialógicos (conversas), fruto de um 

pertencimento associativo decorrente da interação social reativa na qual ocorrem troca, 

controle, colaboração, discussões. 

 Os laços sociais mais comuns nas interações mediadas pelo computador são 

geralmente multiplexos, ou seja, constituídos de diversos tipos de relações sociais, em 

diversos espaços e sistemas.  

 O quadro abaixo sintetiza o funcionamento das redes descrito até aqui: 

 
Quadro 1 : Funcionamento das redes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora 
 

 Geralmente, os laços nas redes virtuais são considerados laços fracos, ou seja, 

caracterizados pelas relações diluídas, mais abrangentes e menos profundas. A concepção dos 

laços fortes e fracos, elaborada por Granovetter (1973, p. 1361), discute a intensidade das 

conexões sociais, sendo fortes os laços de intimidade, aproximação e intenção. Dessa forma, 
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segundo o autor, os laços fracos, descritos acima, são considerados essenciais para a  

ampliação das redes sociais.  

 Outro fator relevante a ser observado no funcionamento das redes é o Capital Social, 

entendido aqui por como: 
um conjunto de recursos de um determinado grupo (recursos variados e 
dependentes de sua função, como afirma Coleman) que pode ser usufruído 
por todos os membros do grupo, ainda que individualmente, e que está 
baseado na reciprocidade (de acordo com Putnam). Ele está embutido nas 
relações sociais (como explica Bourdieu) e é determinado pelo conteúdo 
delas. (RECUERO, 2009, p.50) 

  
 Para bem compreender o capital social nas redes sociais, a autora, baseada nas obras 

de Bertolini e Bravo, explica a heterogeneidade desses recursos, classificando-os em: a) 

relacional – correspondente à soma das conexões dos indivíduos; b) normativo – conjunto das 

normas e valores de comportamento de um determinado grupo; c) cognitivo – reunião do 

conhecimento e informações de um grupo; d) confiança no ambiente social; e) institucional – 

neste o nível de cooperação é alto, pois as regras são conhecidas por todos. 

 Tais elementos são ainda analisados de acordo com seus níveis, sendo o de primeiro 

nível (a, b e c) e os de segundo nível (d, e). Os de primeiro nível são condicionais para a 

existência do capital social de segundo nível. Este por sua vez têm maior densidade e 

existência no tempo, pois são compostos não apenas de valores individuais, mas resultado de 

um esforço coletivo. Podemos, inclusive, compreender melhor os laços sociais e o tipo de 

rede por meio do capital social e suas classificações. 

Segundo os modelos de redes estudados por Paul Baran, em 1964, três estruturas 

básicas foram identificadas e denominadas, como: redes centralizadas (A), descentralizadas 

(B) e distribuídas (C), como representada na figura 4: 
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Figura 4 - Modelos de redes elaborados por Baran em 1964 

 Fonte: Baran (1964), p.2 
 

No modelo centralizado, todas as conexões convergem para um ponto apenas, sendo a 

comunicação realizada através de uma via única; no modelo descentralizado, embora tenha 

vários centros, a informação fica retida neles, ficando assim vulnerável. Já, no modelo 

distribuído, a informação circula pelos diversos nós.  

Recuero (2009), a partir do estudo de importantes teóricos, defende que - no caso das 

redes sociais da Internet - é possível observar dois tipos de redes:  
aquela de filiação, que é mantida pelo sistema, mais estável e que exige 
menos esforço dos atores sociais para ser mantida (e daí a consequência de 
ser maior a apresentar topologias mais centralizadas); e que há redes 
emergentes, representadas pelas interações entre os atores nas ferramentas. 
Esta última, tendendo a ser menor, com uma topologia mais igualitária, pois 
demanda um esforço dos atores para sua manutenção. (RECUERO, 2009, p. 
101).   

	 Importa perceber as dinâmicas e tipos de redes, segundo suas representações gráficas. 

Essas tipologias são desenhadas a partir das relações constituídas na rede. Para melhor 

compreendê-las, algumas dessas relações são abordadas abaixo, sendo elas: as redes 

aleatórias, Mundos Pequenos e redes sem escala. 

 O desenho conhecido como redes aleatórias surge do conceito das redes igualitárias, 

em que há igualdade de condições nas conexões, ou seja, os nós têm a mesma possibilidade 

de fazer conexões com todos os nós. Assim, quanto mais complexa for a rede igualitária, 

maior será, também, a quantidade de relações aleatórias (randômicas). Essa estrutura, segundo 

Di Felice (2012), baseia-se na coletividade, pois não há concentração de funções, conexões ou 

influência.  

 Segundo Recuero, (2009), o modelo de Mundos Pequenos é baseado nos estudos do 

sociológo Stanley Milgram que, na década de 60, pesquisou os graus de separação entre as 

pessoas. Sua conclusão indicou que as pessoas estariam efetivamente, a poucos graus de 

separação umas das outras e que, por isso, estariam vivendo num mundo pequeno. Outro 
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pesquisador - Granovetter (1973) - contribuiu para a teoria, quando observa que os laços 

fracos são importantes para a ampliação das redes, pois “dois desconhecidos que têm um 

amigo em comum possuem muito mais chances de virem a se conhecer com o tempo” 

(RECUERO, 2004, p. 5). Com esse modelo, a autora conclui que as redes não são apenas 

randômicas, mas que existe uma espécie de ordem nelas, pois há um padrão de conectividade.  

 O modelo de redes sem escala foi desenvolvido em seguida ao modelo de Mundo 

Pequeno. Finalmente, em 1999, Albert Lásló Barabási e Réka Albert propuseram um modelo 

genérico de construção de redes semelhante à estrutura encontrada nas redes da internet, 

dando um novo passo na construção da teoria das redes complexas, referentes principalmente 

à modelação de redes reais, não estáticas em que suas estruturas se alteram o tempo todo, 

resultado do dinamismo e complexidade interacional. Os autores perceberam que as redes não 

eram aleatórias, mas que existia uma ordem em relação aos nós, pois quanto mais conexões 

um nó possui, maiores chances de aumentar suas conexões. As redes, portanto, não seriam 

igualitárias, com possibilidades de ter apenas mais ou menos nós. Ao contrário, teriam nós 

com muitas conexões e poucos com poucas conexões, conforme é possível perceber na figura 

5 abaixo: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 5: Redes sem escala 
Fonte: BARABASI (1999, p.79) 
	 	
 Como mostrado na figura 5, as relações entre os nós se dá em progresso. A conexão de 

um nó surge em função das conexões dos nós anteriores. Portanto, como conclui a Barabasi 

(1979) não são aleatórios.  

Redes  Ecossistemas Informativos e Sistemas Comunicativos  

	 Di Felice (2012), apoiado na teoria geral dos sistemas (TGS) elaborada pelo biólogo 

alemão L.V. Bertalanffy (1968), que descreveu sistema como um conjunto de elementos 

diferenciados e interagentes, organizados para um fim específico, aponta que, na TGS, 

sistema é uma unidade maior que a soma de suas partes, constituída por um conjunto de 
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elementos e suas relações de interdependência.  Logo, segundo o autor Di Felice (2012), os 

sistemas abertos são do tipo que interagem com sistemas maiores. A arquitetura reticular por 

sua interatividade, assim como os sistemas complexos, também pode ser autorregulável, ou 

seja, adapta-se aos possíveis ruídos dando origem a novas configurações. No entanto, 

diferente da complexidade sistêmica “a forma-rede apresenta-se como uma série infinita de 

redes interagentes”. (DI FELICE, 2012 p.89).  

 Di Felice (2012) e Capra (2005) apoiados nos biólogos H. Maturana e F. Varella, 

exploram a percepção de ecossistema não apenas como um sistema vivo, mas também como 

um sistema cognitivo, de aprendizagem em decorrência do processo de reorganização interna 

e externa para responder ao meio ambiente.  

 Analogicamente, Di Felice (2012) postula que as redes sociais digitais, atualmente, 

surgem como ecossistemas informativos, pois sua ação e interação abrangem transformações 

não apenas comunicativas (de interação) mas também as do meio ambiente, do homem, como 

uma forma de um habitar atópico, ou seja: 
que exprime a interação de uma espacialidade inteligente que envolve 
ecossistemas comunicativos e informativos e que não só problematizam o 
território, mas proporcionam novos sentidos e percepções transorgânicas 
para o modo de estar para o próprio significado de democracia na 
contemporaneidade, numa perspectiva não mais antropocêntrica, mas 
ecossistêmica. (DI FELICE, 2012, p. 154)  
 

	 Desta maneira, Di Felice (2012) apresenta uma visão da rede como um ecossistema 

informativo e estabelece o princípio de uma constante transformação, engendrada na relação 

contínua entre homem, tecnologia e ambiente, ou seja, no processo de interação semelhante 

aos ecossistemas vivos e não vivos. O autor defende ainda que as novas dinâmicas sociais, 

reveladas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais em rede, apontam para novas formas 

de relações entre ambiente, técnica e homem, inaugurando uma nova cultura da 

interdependência e da conectividade, própria das redes digitais. O investigador dedica-se ao 

estudo da relação das redes digitais e a sustentabilidade, das interações com o meio ambiente 

na era da informação, daí a visão de um ecossistema informativo, no qual a troca de 

conhecimento em rede contribui para uma nova constituição de ser no mundo relacional, em 

que homem, ambiente e tecnologia passam a ter uma concepção interativa.   

	 Outra concepção a complementar o olhar sobre as redes sociais na internet é proposta 

pelo pesquisador de redes Augusto Franco (2012). Ele entende que as redes sociais na internet 

não são simples ferramentas, muito menos a mesma coisa que as mídias sociais, as redes 

digitais, os ambientes virtuais, os sites de relacionamento etc. Para o autor, redes sociais na 
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internet são pessoas interagindo. O que leva ao equívoco do uso das plataformas Web 2.0, 

baseadas na participação e não na interação. Estas plataformas de articulação e animação de 

redes estão voltadas para organizar conteúdos, encarando o conhecimento como um objeto e 

não como uma relação social.  

	 O estudioso entende que a lógica do controle impede que a interação de fato ocorra, 

pois não permite o trânsito “das coisas que virão”, impossibilitando que cada um perfaça seu 

caminho. Em vista disso, afirma que as plataformas de interação, adequadas ao propósito de 

servir de ferramenta à navegação “possibilita que cada um abra seu próprio caminho” 

(FRANCO, 2013, p. 28), afinal para ele, não é o conteúdo que desvenda o fenômeno da rede, 

mas sim o modo de interagir.  

 Franco afirma ainda que redes sociais não são redes de informação. Seria, na 

realidade, um reducionismo considerá-las assim, visto	que o fenômeno da comunicação “não 

se resume à transmissão-recepção de conteúdos evocada pelo uso corrente do conceito de 

informação” (FRANCO, 2013, p.31). Na rede, ocorre o enredamento, a troca e a 

transformação “do estado de uma pessoa em interação com outra”. Esta sinergia está 

relacionada diretamente, não ao conteúdo, mas aos laços, aos reflexos, frequência, 

retroalimentações e nas taxas do processo de interação. 

	 Segundo o autor, fenomenologicamente em rede, estamos sofrendo a influência 

de um campo e tal influência é sistêmica. Neste sentido, as redes interativas são distribuídas, 

quer dizer não centralizadas, pois... 
em uma rede (mais distribuída do que centralizada), as fronteiras são 
sempre mais membranas do que paredes opacas, não precisam ser abertas, 
não se estabelecem antes da interação e todos os que estão em-interação 
estão sempre "dentro" (aliás, estar "dentro", neste caso, é sinônimo de estar 
interagindo, mesmo que alguém só tenha começado ontem e os demais há 
anos). Estarão “dentro” também os que ainda virão, quando passarem a 
interagir, sem a necessidade de serem recrutados, provados, aprovados, 
admitidos e iniciados pelos que já estão. (FRANCO, 2012, p.36-37) 

Para	 Franco,	 no sistema-fluzz (baseado na interação), as regras são pluriárquicas, 

feitas na lógica da abundância, sem imposições. Não há um grupo representativo do sistema, 

está nele quem se conectar e interagir. Esta visão propõe uma analogia do sistema 

comunicativo em redes sociais com o formigueiro. A percepção de que no formigueiro não há 

uma administração, mas a auto-organização produzida pela frequência das interações, também  

ocorre no sistema, no processo que se dá  por meio  do fluxo das interações. Esta analogia é 

baseada nos estudos da pesquisadora Deborah Gordon (1999).  
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 Dessa forma, rede é sinônimo de interação e, por conseguinte, tem um padrão de 

conectividade determinado pelo fluxo que perpassa toda a rede. Esses fluxos não são o 

conteúdo, nem mensagens. São os modos de interagir, os padrões e esses padrões é que são as 

mensagens. Por isso, para Franco “o conhecimento presente em uma rede não é um objeto, 

um conteúdo para ser arquivado e gerenciado top down” (FRANCO, 2012, p.49.). Esse 

conhecimento, denominado “fluzz” é uma relação social dinâmica, sempre em transformação. 

 Ademais, a rede não é hierárquica, funciona com a lógica da multiliderança, pois há 

oportunidade a qualquer um de liderar casualmente de acordo com as circunstâncias. O 

sistema é, portanto, de auto-organização, como explicado acima. 

 Os aglomerados (clusters) de uma rede distribuída se interligam, interagem entre si e 

aumentam à medida que as conexões também aumentam. Este processo naturalmente conduz 

a uma autorregulação, pelo fluxo das conexões em si. A dinâmica da rede social na internet é 

o processo de articulação da própria rede. Para o autor, portanto, esta dinâmica é um sistema 

comunicativo constituído pelas conexões feitas por pessoas (ser humano concreto) que já 

possuem em si o impulso de ligar-se aos outros.  

A análise dessas relações em rede, na internet, é operacionalizada sob o foco da 

estrutura social composta por seus autores (indivíduos, instituições e grupos) e suas conexões, 

pois a rede em si é resultante de um conjunto de relações e de interações recíprocas. É 

também um estudo de base social e da comunicação, pois, como demonstrado, uma rede 

social na internet se caracteriza por uma rede de computadores que conecta pessoas e 

organizações.  

Alinhando as proposições de Di Felice (2012) e Franco (2012), cumpre observar que o 

primeiro teórico percebe a rede como processo de interação entre homem, tecnologia e 

ambiente, em que um age sobre o outro promovendo interligações como no processo 

ecossistêmico. Para Franco, a rede também é interação, entretanto não é a informação que 

desvenda o fenômeno da rede, mas sim, o modo de interagir. O modo de interagir é fluido, 

autorregulado, sendo o padrão de conexão a própria rede.  

Podemos acrescentar que o fenômeno da comunicação social na internet desenvolveu-

se, primeiramente, como um sistema de comunicação pessoal e institucional, via mensagens. 

Em seguida, a exemplo do modelo de rede, as pessoas e os grupos pessoais são conectados, 

via Orkut, Facebook e outros. Esse modelo expandiu-se de tal forma que, no momento 

seguinte, já não é apenas uma rede de contatos, mas uma representação das redes sociais 

territoriais, pois que armazena e troca experiências, gerencia conhecimento, mantém uma 
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memória organizacional, estabelece relacionamentos, reproduz e gera conexões a exemplo 

dos sistemas vivos, como apontado por Capra (2005).  

 Tendo visto quais são os tipos de redes e suas configurações, podemos avançar para a 

definição do que são redes sociais. De acordo com Recuero (2012), podemos afirmar que o 

Orkut ou Facebook são o espaço técnico que permite o surgimento da rede, ou seja, eles não 

são a rede social.  As redes sociais são, na verdade, as interações a ocorrerem nesses espaços. 

O que lhes dá o sentido de rede são as conexões e a apropriação que os atores/usuários 

inserem em sua prática social. As redes sociais são, portanto, formadas pelas interações e 

conexões entre os atores. 

 As novas tecnologias da comunicação não possibilitaram apenas o surgimento desses 

espaços técnicos. Elas acabaram por impactar também conceitos consagrados como o do que 

venha a ser “social”. Optamos nesta pesquisa por trabalhar com o conceito de social à luz de 

Bruno Latour (2012), principal teórico da Teoria Ator-Rede (TAR), esta surgida na década de 

80, com o propósito de apresentar uma nova teoria crítica sobre o social, compatível com os 

avanços das tecnologias da comunicação. O autor afirma que o social é um princípio de 

conexões, um “fluido circulante”. A reformulação do conceito de social percebe sua formação 

como um “movimento provisório de associações novas” (LATOUR, 2012, p. 341), pois nesta 

concepção não há grupos, apenas formações de grupos.     

 Quando estudamos as iniciativas colaborativas na Internet, estamos ao modo da teoria 

TAR fazendo uma sociologia das associações, pois como já apontado aqui, na rede, os laços 

não são perenes, são realizados por aproximações e reproduções. Percebemos dessa maneira 

que a forma (cluster) da rede social se faz quando ocorrem as interações. São, pois, as 

manchas criadas pelo número de interações, sejam elas reproduções de imagens, de 

postagens, conversas, vídeos, notícias etc. Sendo as ações provisórias, não devemos descartar 

que o estado, embora efêmero dessas associações, ainda sim é construtor “de associações que 

se aglutinam criando novas formas” (LATOUR, 2012, p. 100).  

  Essas associações são criadas por todo tipo de relações e “mediadores”. Os 

“mediadores”, na proposta do autor, não são apenas humanos que perfazem as interações, mas 

também objetos, conceitos, organizações, entidades, ou seja, os sujeitos podem ser toda e 

qualquer inscrição de ação. O social deriva-se dessas associações, não são apenas projeções 

simbólicas, pois de acordo com a TAR: 
além de ‘determinar’ e servir de ‘pano de fundo’ para a ação humana, as 
coisas precisam autorizar, permitir, conceder, estimular, ensejar, influenciar, 
interromper, possibilitar, proibir etc. A ANT não alega, sem base, que os 
objetos fazem coisas ‘no lugar’ dos atores humanos: diz apenas que 
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nenhuma ciência do social pode existir se a questão de o quê e quem 
participa da ação não for logo de início plenamente explorada, embora isso 
signifique descartar elementos que, à falta de termo melhor, chamaríamos de 
não humanos. [...] O projeto da ANT cifra-se em ampliar a lista e modificar 
as formas e figuras os participantes reunidos, esboçando uma maneira de 
fazê-los agir como um todo durável” (LATOUR, 2012, p. 109).  

	 Percebemos que, a partir dessa proposição, o conceito de ator-rede é expandido para 

“actante”, termo retirado da literatura, que designa aquele que age. Na teoria TAR, aquele que 

age não precisa ser na Internet um humano, mas sim aquele ou aquilo que dá andamento à 

ação. Dessa maneira, o conceito de rede, na teoria TAR, é composto pela ação dos atores 

(humanos e não humanos) que atuam para transformar o curso das ações.  

 A rede, para Latour (2012), pode ser descrita como o relato de uma ação, pois ela é 

aquilo que conecta os atores; dessa forma a rede é um conceito, não uma coisa. 

  

 A figura 6 - sugere a representação do cluster, manchas formadas pelas conexões.  

	
Figura	5	–	Formação	de	um	cluster		

Fonte:	http://www.the-european.eu/story-7670/uk-contributes-new-age-technology.html	
	 	

	 Para percepção de um cluster, há de se ter inúmeros rastros, em conexão, para que se 

tornem visíveis. Embora convincentes, essas formas de identificação são utilizadas 

parcialmente nesta pesquisa. Em primeiro lugar, optamos por rastrear as formas participativas, 

sob uma perspectiva qualitativa, pois, como Latour, estamos interessados em atores que 

induzam outros a fazer coisas; nesse caso, ações colaborativas, de modo a “descobrir como os 

grupos reunidos podem renovar nosso senso de existência no mesmo coletivo” (LATOUR, 

2012, p.355). Além disso, utilizamos programas específicos para tornar visíveis as manchas 

para compor as análises, como será explicado adiante. 
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Nesta pesquisa, vale ressaltar que as iniciativas somente serão reconhecidas como 

redes sociais virtuais, após a observação do processo interativo. Antes disso, são tratadas 

como iniciativas virtuais, ou seja, que o seu funcionamento não seja apenas um repositório de 

informações, mas que suas atividades interacionais suscitem o enredamento da troca e fluxos, 

pois como compreendido acima, a metáfora da rede nos conduz à ideia de malha, na qual 

todos os pontos são equivalentes (o Rizoma), até que um deles replicado (por contéudo, 

imagem etc.) forme uma mancha, os clusters. Essa soma misturada de transferências se 

desloca pelos nós da rede. 

Buscamos nesta pesquisa os nós colaborativos qualitativos que se formaram em 2011, 

após o evento socioambiental na Serra Fluminense. Como será possível alcançar essa 

percepção, nas relações virtuais em torno dos desastres ambientais? 

 Para concluir este capítulo, é importante reforçar que as redes sociais na internet 

possuem múltiplas funções interacionais. Vimos aqui o conceito de rede, redes sociais 

territoriais compostas por laços identitários e interação entre os atores sociais, redes sociais na 

internet, os tipos de redes, os conceitos ecossistêmicos aplicados às redes virtuais e, 

finalmente, o que pode ser o social nas redes virtuais. A seguir, veremos as contribuições da 

Psicossociologia para o estudo das redes virtuais.   

	

2.4 Contribuições da Psicossociologia para o estudo das redes virtuais 

 Dentre as atividades de interação na Internet, notamos que em situações de 

emergência se intensificam a criação de iniciativas colaborativas. A Psicossociologia, no 

contexto dos desastres ambientais, amplia a perspectiva das interações dos grupos e dos 

indivíduos e como os recursos da 2.0 são utilizados nos processos de construção dessas 

iniciativas.  

 A Psicossociologia propõe, segundo Maisonneuve (1977), o exame dos 

modelos/normas, considerados por ele quase como sinônimos. No entanto, neste trabalho será 

utilizado apenas o termo normas, pois segundo o autor, tem sentido mais dinâmico: “referente 

não somente à sua influência nas condutas, mas à sua formação e à sua transformação 

eventuais.” (Maisonneuve, 1977, p.50). 

 Diante das iniciativas na Internet, o exame das normas traduz e reforça a coesão 

dessas interações, além de facilitar o acesso aos objetivos, evitando a dispersão e, finalmente 

ajudando a compreender quais papéis ao nível interacional dinamizam o processo 

colaborativo.  
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 Maisonneuve (1977) propõe ainda, como epíteto da psicossociologia, o termo 

“charneira”, entendida por ele como uma ciência da articulação. Tal designação harmoniza os 

conceitos que alicerçaram a sociologia e a psicologia, pois aproxima o empirismo e o 

simbólico orientados para o estabelecimento da interação dos processos sociais e psíquicos, as 

pessoas e os grupos, a abordagem objetiva e o sentido vivido. Este é um precioso caminho de 

investigação, pois, diante das vulnerabilidades sociais já anunciadas aqui anteriormente, 

vislumbrar as ações colaborativas na Internet do ponto de vista objetivo e simbólico amplia a 

percepção da pesquisa para as diferentes socialidades que ali emergem.  

 A Psicossociologia tem nesta acepção, função mediadora e busca compreender a 

composição, os efeitos dessa interseção e o sentido da interação na vida cotidiana: nos 

processos sociais e psíquicos, entre pessoas e grupos, entre a abordagem objetiva e o sentido 

do vivido. Para a percepção de tais processos, três níveis de análise comportamentais são 

propostos: social individual, das relações interpessoais e dos grupos.  

 Segundo uma perspectiva mais recente, Nasciutti (1996) reflete sobre os pressupostos 

da área, afirmando que:  
os processos individuais (conscientes e inconscientes) são considerados 
como tendo o mesmo grau de importância que os processos sociais. Assim, 
nesse espaço de articulação teórica (...), não há uma redução dos processos 
sociais às projeções imaginárias individuais, nem se considera que o 
psiquismo individual seja totalmente sujeito aos determinantes objetivos da 
realidade social. (NASCIUTTI,1996, p.104) 
 

	 A autora discute, ainda, o objeto de estudo da psicossociologia, no caso, o homem em 

situação social, e aponta o caráter complexo, multirreferencial das colaborações teóricas 

(sociologia, psicanálise, antropologia, história, psicologia social) que atravessam as questões 

psicossociais, para ali se complementarem, articularem, interagirem. 

 Portanto, as teorias de Maisonneuve e Nasciutti a ter como foco a Psicossociologia, 

propõem respectivamente: a) a comunicação e as representações como elementos para 

auxiliar a relação entre a psicologia e as questões culturais e sociais contemporâneas e b) a 

compreensão da área, como ciência da articulação, ou seja mediadora dos processos sociais e 

psíquicos do homem em situação social, sendo posicionada como ciência da interação e 

articulação.  

Em busca de uma reflexão sobre a visão reticular do ponto de vista da Psicossociologia 

nos deparamos com o posicionamento de D’Avila (2003) que - baseado na metáfora da ponte e 

da porta como elementos de associação e dissociação - nos provoca o imaginário e uma nova 

leitura das redes na contemporaneidade.  
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Na leitura feita D´Ávila (2003), o mundo tecnológico constrói pontes e redes. Diante do 

monitor (a porta) estabelece-se a rede. A rede criada ciberneticamente é nômade, híbrida. A 

partir daí, a autora elabora uma dinâmica entre diversos autores/conceitos em torno da porta e 

da rede para demonstrar, desde Saint Simon (passagem da dominação à associação), a ideia da 

rede como um sistema de fluxos, de laço universal da sociedade contemporânea, sem perder 

de vista que a Comunidade no ciberespaço consiste na contínua busca de uma comunidade 

perdida. Esta busca foi reativada pela rede, mas na rede as comunidades não são comunidades, 

são agregações de interesses comuns, pois as comunidades internáuticas não são comunidades 

dentro da acepção dos laços fraternos e solidários reconstituídos. Se assim fossem, perderiam 

o caráter de fragmentação, hibridismo e transitoriedade que caracterizam as redes 

informáticas, como é o caso da internet, seus produtos e notícias.  

Para ilustrar o papel da rede como ferramenta de comunicação, totalmente incorporada 

ao fluxo social, a chamada da notícia a seguir comprova esse movimento intenso: “Redes 

sociais viram canal de comunicação durante chuvas na região serrana do Rio de 

Janeiro.”10   

No caso dos desastres ambientais, a movimentação social emerge tão naturalmente 

quanto pegar o telefone e acionar os amigos mais próximos para agir em prol dos 

desabrigados e das necessidades daquela circunstância. A diferença é a abrangência, o 

alcance, a disseminação na rede. Estas ações, cada vez mais, pautam os noticiários e 

antecipam informações. 

A motivação da criação das iniciativas colaborativas, no contexto do desastre não é 

escopo/foco desse estudo. No entanto, o alcance e os desdobramentos destas iniciativas 

instigam reflexões que perpassam o cenário da ação “pronto-socorro”, ação expandida pelo 

intenso fluxo midiático imediatamente após a calamidade, indo até o cenário contínuo das 

necessidades similarmente catastróficas que perduram nas áreas atingidas quatro, cinco anos 

após o infortúnio. Ou seja, a reapropriação da mídia depara-se com a constituição do tipo de 

iniciativas advindas do contexto, se éticas ou estéticas, como indicadas por Bauman, ou ainda 

como aquela contínua busca da comunidade perdida sugerida por D’Avila.  

A âncora que aporta cada uma delas parece estar envolta no mesmo fluxo midiático 

capaz de expandí-las, aprofundá-las ou levá-las ao esvaziamento. Seja aquela iniciativa 

alimentada pelo conteúdo de apelo súbito, pela fusão de ideias, ou por variedade de princípios.  

																																																								
10	http://codigofonte.uol.com.br/noticias/redes-sociais-viram-canal-de-comunicacao-durante-chuvas-na-regiao-serrana-do-rio-de-janeiro	
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Um destes contornos é exatamente o da interação colaborativa que não apenas favorece 

a troca de informações, mas proporciona novos sentidos, como afirma Di Felice (2012) 

quando diz que a descentralização das informações cria:  
(...) a nova forma da democracia mundial e a verdadeira inteligência do 
mundo contemporâneo. Essas redes, pelas suas próprias características 
técnicas de interação, levam-nos a considerar o ponto de vista do mundo na 
sua totalidade, favorecendo a difusão de uma cultura planetária e 
ecossistêmica. A própria concepção de natureza, sua visão e sua percepção, é 
hoje o resultado das trocas de informações e de conteúdos difundidos nas 
redes sociais. (DI FELICE, p. 154, 2012) 
 

 No contexto das redes virtuais, os três níveis de análise propostos pela 

psicossociologia (o social individual, das relações interpessoais e dos grupos) ficam sujeitos a 

novas abordagens e desafios, na medida em que o dinamismo é constante. Do mesmo modo, 

novos campos de interação surgem e desaparecem.  

 A Psicossociologia dessa maneira nos ajuda a entender o processo de interação entre 

indivíduos e grupos e,  por sua vez, esta pesquisa nos possibilita a compreender melhor a 

movimentação social em busca de soluções e apoio, por meio das iniciativas virtuais no 

contexto dos desastres ambientais.  
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3.	Metodologia	 	

	 Neste capítulo apresentamos o percurso metodológico evidenciando o modelo, as 

características, assim como o itinerário de construção, coleta de dados, seleção e estratégias 

necessárias para melhor atender aos objetivos da pesquisa. 

	 Para Oliveira (2011) as escolhas metodológicas e as técnicas de pesquisa devem 

atender: (a) aos objetivos (descritiva, explicativa, exploratória); (b) à natureza da pesquisa 

(qualitativa, quantitativa ou qualitativa-quantitativa); (c) à classificação do objeto de estudo 

(estudo de caso, casos múltiplos, amostragens etc.); e, finalmente, (d) à técnica de coleta de 

dados (entrevista, questionário, observação, pesquisa documental, bibliográfica, etc.). A partir 

dessa premissa, optamos, neste trabalho, por uma metodologia exploratória, na certeza de que 

ela daria conta dos objetivos: uma metodologia de natureza qualitativa, com elementos 

quantitativos, baseando-se em técnicas de observação sistemática e pesquisa documental. A 

abordagem qualitativa é amplamente utilizada para a investigação na internet, pois torna 

possível “uma compreensão aprofundada e holística dos fenômenos em estudo” (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2011, p. 67). A consideração de elementos quantitativos combinados 

com a  abordagem qualitativa preenche as condições necessárias para complementar dados na 

coleta e análise dos dados, assim: 
 “ as pesquisas qualitativa e quantitativa estão situadas em diferentes fases 
do processo de pesquisa (..). Um elemento central à interação metodológica 
é contribuir para uma integração de resultados. (…) podemos distinguir a 
combinação de métodos para ampliar os potenciais de conhecimento da 
pesquisa e para uma avaliação unidirecional e mútua dos resultados.” 
(FLICK, 2009, p. 125 e 126)  
 

 Destacamos ainda, a opção por limitar o levantamento de casos de acordo com o 

contexto da Região Serrana do Rio de Janeiro RJ após o evento de 2011, uma vez que este é o 

foco central da pesquisa. 

 No percurso que levou ao modelo metodológico aqui adotado, buscamos referências 

em autores como Gil (2008), Zikmund (2000), Polack (2011) e Vasconcellos (2013) que 

trouxeram importantes contribuições ao caráter exploratório da pesquisa, assim como Flick 

(2009), Haguette (2013) e Bauer (2000) que contribuíram para a definição qualitativa. Para 

abalizar a técnica de coleta de dados nos reportamos a  Mazzotti (1998) e Lakatos (2003),  e 

para análise dos dados nossa referência foi Recuero (2004, 2009), Fragozo, (2011) e Mance 

(2002). 

  O estudo exploratório, como afirma Gil (2008), nos proporcionou maior familiaridade 

com o problema, permitindo o aprimoramento de nossas ideias e uma percepção mais acurada 
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de nossas intuições. A exploração nos trouxe mais conhecimento sobre o objeto. Além disso, 

confirmando o que nos diz Zikmund (2000), a pesquisa exploratória conduziu-nos ao 

entendimento de situações ambíguas, às descobertas de oportunidades e potenciais de 

investigação, constituindo-se em um primeiro passo para ampliar o conhecimento e apontar 

rumos subsequentes do trabalho, sobretudo em temas contemporâneos ainda em 

desenvolvimento. Assim, o estudo exploratório contribuiu para abrir caminhos em nossa 

investigação, cujos temas ou problemas ainda estão em desenvolvimento, expansão ou 

transformação.  

 Também nos foram de grande valia as ideias de Polack (2011), trazendo luzes na 

busca por esclarecer ideias gerais e suposições com a finalidade de “identificar, definir e 

ilustrar fenômenos relevantes”, assim como explicar e perceber suas inter-relações. 

 Vasconcellos (2013), por sua vez, reitera a constituição da pesquisa exploratória como 

uma pesquisa temática, com foco mais amplo dos fenômenos e processos pouco conhecidos e, 

ao alertar para o caráter ensaístico da pesquisa exploratória, nos faz ver que o seu resultado é 

passível de várias perspectivas de interpretação, por isso, o pesquisador deve deixar claro, o 

que busca desvelar daquela realidade empírica ou, ainda, qual debate teórico deseja realizar.  

 Uma pesquisa de cunho qualitativo, como a compreendemos, tem - segundo Flick 

(2009) - diversas abordagens. Dentre as mais comuns, o autor procurou sintetizar os vários 

enfoques, identificando-a como aquela pesquisa que: 
visa a abordar o mundo “lá fora” (e não em contextos especializados de 
pesquisa, como os laboratórios) e entender, descrever e, às vezes, explicar os 
fenômenos sociais “de dentro” de diversas maneiras diferentes ( FLICK, 
2009, p. 08) 
 

 A partir da premissa acima, as principais características da pesquisa qualitativa, 

consideradas por nós, importantes para este trabalho são aquelas que buscam entender o que 

as pessoas estão fazendo, como estão construindo o mundo, ou o que está lhes acontecendo. 

Para isso, elegemos como fundamentais: (i) a seleção de iniciativas, (ii) o exame das 

interações e comunicações a fim de identificar o fenômeno de rede e, finalmente, (iii) a 

descrição e verificação dos potenciais e limitações das iniciativas nas interações. 

 O exame das interações pode ser baseado, segundo Flick (2009), na observação e no 

registro dessas práticas, bem como na análise do material, pois estamos:  
interessados em ter acesso a experiências, interações e documentos em seu 
contexto natural, e de forma que dê espaço às suas particularidades e aos 
materiais nos quais estão estudando. Os conceitos e hipóteses são 
desenvolvidos e refinados no processo de pesquisa. (FLICK, 2009, p.9) 
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 Percebemos aqui o papel relevante do contexto e do processo constante de reflexão do 

pesquisador diante do campo e acrescentamos a essa visão o olhar de Haguette (2013) a 

apontar para a escolha do método qualitativo como uma abordagem compatível com a maioria 

das pesquisas nas áreas humanas e sociais, porquanto: 
fornece uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais apoiados no 
pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação social face à 
configuração das estruturas societais (...). (HAGUETTE, 2013 p. 59). 
 

 Tivemos após tais reflexões, a certeza de que o estudo qualitativo abrangeria com 

maior profundidade as situações para captar atitudes, motivos, pressupostos e relações. 

 Um segundo passo, após as definições já descritas, foi estabelecer como construir a 

pesquisa em si. Para construir um corpus da pesquisa qualitativa, faz-se necessário “proceder 

por etapas: selecionar, analisar; selecionar de novo.” Bauer (2000, p.55). Para isso, no 

processo de seleção qualitativa, é importante delimitar a relevância, homogeneidade e 

sincronicidade para a construção de tal corpus metodológico (corpus entendido como o 

delineamento entre as variáveis, a extração de uma representatividade). Isso quer dizer que 

dentro de um escopo/recorte de pesquisa deve haver a relevância teórica do assunto tratado e 

para ratificá-lo a coleta de dados deve ocorrer a partir de um ponto de vista, ou seja, um foco 

temático.  

A homogeneidade se refere aos materiais coletados, ou seja, comparar por categorias 

semelhantes: imagens com imagens, textos com textos etc. O sincronismo se relaciona às 

ocorrências temporais pertinentes ao tema e suas mudanças cíclicas. Para validação, o padrão 

de pesquisa qualitativa inclui a descrição da essência dos materiais, a caracterização dos 

tópicos de pesquisa e a variedade de representação. Por isso, concordamos com o autor 

quando afirma que selecionar, analisar, selecionar de novo são as regras fundamentais da 

pesquisa qualitativa, pois trata-se de um processo que lida com as  impressões das realidades 

sociais.  

 Em relação à coleta de dados na pesquisa qualitativa, adotamos as recomendações de 

Mazzoti (2011) para a construção dos instrumentos de pesquisa. A observação não 

participante do tipo não-estruturada nos permitiu cotejar na prática o registro de 

comportamento em seu contexto temporal-espacial.   

 No que diz respeito ao aspecto organizacional da coleta de dados nos reportamos a 

Lakatos (2003), tratando a organização como fator fundamental, adotando rigoroso controle 

na aplicação dos instrumentos de pesquisa, o que exige do pesquisador paciência, 
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perseverança e esforço, além do cuidado no registro dos dados, uma vez que deverão ser 

sistematizados.    

 No processo de adequação da metodologia aos objetivos e ao objeto da pesquisa, 

limitamos o trabalho à pesquisa documental, pois permitiria atingir aos objetivos propostos, 

ajustando-se ainda à questão dos prazos regulamentares para sua finalização.   

 De acordo com as proposições acima citadas, o estudo exploratório de caráter 

qualitativo foi conduzido a partir do levantamento, observação, seleção e análise de iniciativas 

na internet com vista a identificar o fenômeno colaborativo em rede.   

 O espaço técnico (Recuero, 2012) - utilizado para a coleta de dados, observação e 

análise - foi o Facebook.  Justifica-se tal escolha porque, desde seu lançamento em 2004, seus 

idealizadores tiveram como principal objetivo conectar pessoas e, por conseguinte formar 

redes sociais. Atualmente, o ambiente do Facebook é considerado uma das maiores redes 

sociais do mundo, tanto em número de acessos, quanto de usuários, por isso, consideramos ser 

este o espaço técnico ideal para compreender o fenômeno das redes sociais virtuais no 

contexto estudado. Como já colocado no capítulo Redes, reiteramos, em consonância com 

Recuero (2012), que o Facebook é apenas um espaço técnico e não a rede em si.  

 Sendo esta pesquisa de cunho exploratório, entendemos também neste percurso que, 

para o aprofundamento dos dados e construção dos referenciais de análise, seria 

imprescindível a utilização de ferramentas auxiliares. Diante desse fato, optamos pelo uso do 

Netvizz11, um aplicativo de acesso livre do Facebook, utilizado para fazer rastrear e baixar 

dados (crawler) na rede. Chegamos ao aplicativo por meio da literatura e de buscas na 

internet.  Consequentemente,  para visualizar os dados, foi necessária a aplicação  do Gephi12, 

um software livre e colaborativo, utilizado como ferramenta para manipulação e visualização 

de redes.  

Em seguida , o quadro 2 apresenta o desenho metodológico: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
11	Disponível	em:	https://apps.facebook.com/netvizz/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts	
12	Disponível	em:	https://gephi.org/	
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	Desenho metodológico	
Objetivo Geral  

Compreender as dinâmicas das iniciativas nas redes sociais na internet, surgidas a partir do contexto do 
desastre ambiental de 2011, da Região Serrana do Rio de Janeiro/Brasil 

Objetivos específicos Etapas Fontes 
 

Identificar as iniciativas na 
Internet que atuaram a 

partir de 2011 

1) Pesquisa bibliográfica e 
documental 

 

Artigos, publicações, jornais 
 

Navegadores Google, Firefox, Safari 
  

2) Levantamento e 
seleção das iniciativas no 
Facebook 
 

 
Selecionar as iniciativas 

que se comportam em rede 

 
3) Observação e seleção  
 

3- Aplicativo Netviz 

 
Descrever as principais 

formas de interação 
surgidas a partir das redes 

virtuais 

 
 
 
4) Tratamento e análise 
dos dados  
 
 
 
 
 
 

Iniciativas selecionadas  
 

Dados extraídos do Netvizz 
 

Aplicativo Gephi 
 

Observação e análise de conteúdo  
da documentação secundária na rede  

 
Verificar os potenciais e 
limitações das iniciativas 

nesta interação 

 
Conteúdo das iniciativas e das interações 

      Fonte: Organização da autora  
 
 Na Quadro 2, na primeira coluna, são apresentados os quatro objetivos específicos 

formulados para esta pesquisa. A partir deles, são desenhadas as etapas e fontes de pesquisa 

(colunas 2 e 3), sendo que : a) para fazer a identificação das iniciativas foram realizadas duas 

etapas: as pesquisas bibliográficas e documentais e as buscas no Google, Firefox, Safari e 

Netvizz; b) para selecionar as iniciativas alinhamento com o recorte da pesquisa; c) para 

descrever as formas de colaboração, foi feito o uso da observação direta; d) para verificar os 

potenciais e limitações das iniciativas na interação colaborativa, cumprimos a etapa de 

tratamento e análise das informações, utilizando os dados da observação direta, assim como 

das estatísticas do aplicativo Netvizz. Em seguida, efetuamos a transposição das iniciativas 

selecionadas para o aplicativo Gephi, que auxilia na visualização gráfica e análise do 

conteúdo das iniciativas e suas interações, compondo os resultados para a análise.  

 Sobre o aplicativo Netvizz é importante ressaltar que ele:  
extrai as conexões de uma determinada rede pessoal. Este aplicativo considera um 
grupo de amigos como o domínio total e relaciona as amizades em comum, 
relaciona os amigos com base nas páginas que curtem, agrupa os dados para 
amizades e interações entre grupos, trata as páginas como um usuário e vê as 
relações de curtir entre outras páginas e também cria redes para a interação dos 
usuários em torno das páginas. (Workshop de Pesquisa em Ciência da Computação- 
III WPCI. 2014, p. 6.  POLONI, K.M; TOAMÉL, MI. Tomada de dados em 
Plataformas de redes sociais: estudo de aplicativos. Disponível em: 
http://rabci.org/rabci/sites/default/files/222-838-1-PB_0.pdf  
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 A Figura 7, apresenta a página do aplicativo com um exemplo da extração de dados 

que são compilados em arquivo zipado.  

 

 
Figura 7: Exemplo da página do Netvizz com os resultados da extração de dados do Facebook 

Fonte: Imagem coletada pela autora 

 

 Após a extração, o arquivo “zipado” do Netvizz é aberto no aplicativo 13LibreOffice 

Vanilla em formato tab. resultando na tela da figura 8:  
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
13	Disponível	em:	https://itunes.apple.com/br/app/libreoffice-vanilla/id921923693?mt=12	
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Figura	8	–	Exemplo	de	tela	de	abertura	do	Libreoffice-vanilla	com	os	arquivos	tab.	
Fonte:	Imagem	coletada	pela	autora	
  

 E finalmente, os dados são salvos em formato “ods” permitindo, assim, a leitura no 

excel, para posterior análise dos dados, como mostra a figura 9.  

 

 

 
Figura 9 – Exemplo de arquivo “tab.” aberto no LibreOfiice Vanilla 
Fonte: Imagem coletada pela autora 
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 Por meio das tabelas de dados gerados pelo Netvizz, podemos identificar o tipo de 

postagens (foto, link, status, vídeo), o ID14 da postagem, data, link, quantidade de curtidas, de 

comentários, de reações, de compartilhamentos, engajamentos, comentários e os diversos 

tipos de reações estabelecidas.  

 Os arquivos com extensão gdf. são abertos pelo aplicativo Gephi. Nele, são gerados os 

dados graficamente, ou seja, em forma de nuvem. A figura 9, apresenta um exemplo de tela   

do aplicativo Gephi, com a nuvem produzida com os dados extraídos do Netvizz.   

  

  

 

 
Figura 10 – visualização sociograma 
Fonte: Imagem coletada pela autora 
  

 A Figura 9 representa a visualização, em formato de nuvem, das interações de um 

perfil pessoal do Facebook, considerando todos os amigos como um domínio e as relações de 

amizade. 

																																																								
14	Abreviação	de	Identificação	que	aqui	se	refere	ao	número	(identificação)	das	iniciativas	no	Facebook	.	
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 Importante salientar que há limitações nas extrações de acordo com a política de 

privacidade adotada pelo usuário. Nas iniciativas em que o acesso aos dados não é permitido, 

fizemos o levantamento e análise a partir da observação e extração direta dos elementos 

representativos. Nestes casos, as limitações e desafios, ganham novas dimensões. Sendo 

assim, a partir de critérios elaborados para extração de dados e a partir da observação, foi-nos 

possível comparar, inclusive os resultados e análises procedentes do aplicativo.   

 A aplicação do método acima apresentado permitiu a elaboração e a classificação de 
dados de forma sistemática, embora, reconheçamos que pesquisar na internet nos tenha 
incitado à reflexão e revisão contínuas, pois que, em: 

conjunto com a imensidão e a autossimilaridade, a heterogeneidade e o dinamismo 
da internet – e de suas parcelas – colocam em cheque estratégias de recorte e seleção 
de amostras solidamente estabelecidas tanto na pesquisa quantitativa quanto na 
qualitativa. Ao dificultar a percepção da representatividade das amostras e, por 
consequência, dos limites razoáveis para a generalização dos resultados, a pesquisa 
em internet contribui para destacar a artificialidade e a relevância de todos os 
procedimentos de amostragem e chama a atenção para as possibilidades e limites 
impostos por cada escolha. (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 57)  

	 Diante de tal desafio, imposto sobretudo pelo caráter dinâmico da internet e da 

produção de grande quantidade de dados, nas próximas seções serão apresentados o percurso 

da coleta e a análise dos resultados, lembrando sempre do que aponta Bauer (2000): 

selecionar, analisar, selecionar novamente.  

 Destacamos ainda que, recorremos ao conceito de Capital Social apontado por 

Recuero (2009), e descrito nesta pesquisa no capítulo 2 para analisar os dados. A partir do 

conceito criamos categorias para análise qualitativa, permitindo assim, realizar o cruzamento 

dos dados colhidos no aplicativo Netvizz com aqueles observados pelos filtros deprendidos do 

Capital Social. Com isto, ampliamos e aprofundamos nossa percepção sobre o 

comportamento das inciativas.  
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4. Apresentação e análise dos resultados 

 Neste capítulo apresentaremos os resultados do levantamento das iniciativas, realizado 

em três partes, (i) pesquisa bibliográfica e documental, (ii) plataformas Google, Firefox e 

Safari, (iii) da Netvizz, conforme anunciamos no capítulo 3.   

 A partir da compreensão de que vivemos em uma sociedade em rede interconectada, 

diminuindo as distâncias entre as pessoas, grupos e instituições (CASTELLS, 1999) e de que 

as dinâmicas das interações virtuais se desenvolvem simultaneamente às transformações 

sociais, produzindo um agenciamento da realidade (DELEUZE, 2004), as iniciativas 

examinadas são aquela que atuam, no ensejo de colaborar com uma necessidade tópica (o 

desastre socioambiental de 2011, em questão).  

 Podemos dizer ainda, baseados nos capítulos 1 e 2 ,  que o espaço técnico - a permitir 

o surgimento da rede social e a refletir, de certa maneira, os agenciamentos da realidade - é 

formado pelas interações e conexões entre os atores sociais.  

 Passemos desta forma, à  apresentação e análise dos resultados acompanhando o 

passo-a-passo deste percurso. 

 

4.1 Coleta e Seleção de iniciativas  

 Em seguida, apresentamos os dados da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

documental, os resultados do levantamento de iniciativas realizado por meio do aplicativo 

Netvizz e a caracterização de cada iniciativa selecionada. Após isso, a descrição e análise dos 

dados, a partir das tipologias de acordo com o Netvizz , e das categorias baseadas no conteúdo 

das iniciativas, assim como daquelas comumente utilizadas nas análises de redes sociais 

(ARS), conforme Recuero (2004, 2009), Fragozo, (2011) e Mance (2002). Os resultados 

observados nesta descrição e análise foram cruzados, utilizando como apoio os sociogramas 

(nuvens) gerados pelo software  Gephi.  

 

Etapa 1  

a) Levantamento de dados 

  Conforme apresentado no capítulo 3, o levantamento e seleção dos dados foi feito em 

03 partes: (1) a busca a partir de palavras-chave surgidas na pesquisa bibliográfica15, realizada 

por meio das plataformas do Google, Firefox e Safari resultou em um número elevado de 

dados, inclusive com várias iniciativas de outros países, (Apêndice C). Sendo assim, 

																																																								
15	“desastres ambientais”, “desastre natural”, “ajuda às vítimas de desastres”, “redes de ajuda”, “ação comunitária em desastres naturais”	
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aplicamos o critério de atuação no Brasil (2) e, em seguida, selecionamos dez iniciativas que 

se relacionavam diretamente ao tema da pesquisa. Após a utilização destes parâmetros 

restaram cinco iniciativas, dispostas no Quadro 3:  

       

Quadro 3: Resultado coleta de iniciativas da etapa 2 (em destaque as duas selecionadas para pré-testagem) 

 

(3) Escolhemos após isso, duas iniciativas - criadas em  datas mais próximas ao evento de 

2011 - para realizar uma pré-testagem. A pré-testagem teve por objetivo verificar os filtros 

para observação, e pode ser visto, com detalhes no Apêndice B. Nela, depreendemos: (a) a 

finalidade das iniciativas, (b) outras formas de interação, (c) observação das interações desde 

a criação em 2011 até 2015, (d) índices de adesão e meses com maior conectividade. A 

análise inicial tomou por referência a discussão sobre o comportamento das iniciativas, de 

acordo comos conceitos da formação de comunidades éticas (laços fortes) ou estéticas (laços 

fracos), segundo Bauman (2003), apontado no capítulo 2.   

 Na qualificação, nos foi apontada a necessidade de revisão dos parâmetros de 

observação, considerando que esses não seriam suficientes para dar conta da complexidade 

que envolve uma página de relações sociais.  Após isso, prosseguimos com a pesquisa em 

busca de critérios mais adequados e/ou complementares. Finalmente, chegamos à conclusão 

																																																								
16 A página do Facebook intitulada “Salve a Serra” foi retirada do ar, não sendo mais possível visualizá-la. Sendo assim, 
mantivemos os resultados e análise realizados inicialmente, no Apêndice B, considerando que não foi possível aprofundar a 
observação dos dados, menos ainda submetê-la ao aplicativo Netvizz.  
 

Nome	 Origem	 Tipo	 Recursos	 Endereço	 Responsável	 Início	

	
AVIT	

Teresópoli
s/RJ	

Associação	 Site	
Facebook	
Twiter	
mail	

http://www.avit.org.br/	
https://www.facebook.com/
avit.teresopolis?fref=ts	

Claudio	
Carneiro	

10/03/2011 

Salve	a	
Serra16	

Teresópoli
s/RJ	 Org.	civil	 Facebook	

Youtube	 https://www.facebook.co
m/salveaserra/?fref=ts	
https://www.youtube.co
m/user/salveaserra	
	

Rafael	Guarilha	 14/01/2011 

Rede	de	
Cuidados	

Petrópolis/	
RJ	Brasil	

ONG	 Facebook	
mail	

 
rededecuidados@gmail.com 
https://www.facebook.com/re
dedecuidados/ 
 

Comissão	gestora	 2008 

Reger		 Nova	
Friburgo/RJ	
Brasil	

Sociedade	
Civil	e	
organizada	

site	 https://corregodantas.org/
author/corregodantas	

Associação	de	
Moradoes	de	
Córrego	Dantas	–	
Pres.	Sandro	
Schottz	

Março 2001 

GAM	–	Grupo	
de	
articulação	
dos	
movimentos	

Nova	
Friburgo	 Rede	Social	

cidadã	
Facebook	
Blog	 http://gam-

nf.blogspot.com.br/p/carta-
de-principios.html 
 
https://www.facebook.com/G
AMfriburgo/info/	

gamnovafriburgo@gm
ail.c	
om	

	

Dezembro de 
2011 
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de que a utilização do aplicativo Netvizz ampliaria a base de amostras, assim como as  

tipologias para análise. Para complementar os dados, desenvolvemos, a partir do conceito de 

Capital Social (RECUERO, 2009, p.50), categorias para a observação sistemática, como 

explicado no capítulo 3 e também detalhado mais adiante. 

 

Etapa 2-  Seleção de iniciativas através do Netvizz 

 No começo do segundo semestre de 2016, para complementar a seleção de iniciativas 

no Facebook, demos início à utilização do aplicativo Netvizz. Para realizar as buscas neste 

aplicativo é necessário inserir uma ou duas palavras, no máximo. Sendo assim, as palavras-

chave que obtiveram resultados nesta etapa foram: “tragédia”; “desastre natural”; 

“deslizamentos”; “janeiro de 2011”; “Petrópolis”; “Nova Friburgo”; “Teresópolis”; “Região 

Serrana”; “desastre 2011”; “vítimas da tragédia”; “enchente”; “Ajuda Humanitária”.  

 Abaixo, apresentamos o demonstrativo das palavras-chave, organizadas em ordem 

alfabética e número de resultados encontrados: 

  

Tabela 6 - resultado da coleta através de palavras-chave no aplicativo Netvizz 
Palavras-chave Número de resultados 

Ajuda humanitária 53 

Desastre 2011 01 

Desastre Natural 46 

Deslizamentos 12 

Enchente 04 

Janeiro de 2011 142 

Nova Friburgo 452 

Petrópolis 445 

Região Serrana 204 

Teresópolis 458 

Tragédia 307 

Vítimas da tragédia 12 

TOTAL 2.136 

  

 Como mostra a Tabela 6, os primeiros resultados foram genéricos, revelando uma 

amostragem numérica alta. Foram descartadas, primeiramente, as iniciativas que fugiam ao 

tema proposto na pesquisa, ou seja, o desastre socioambiental ocorrido na região serrana em 

2011.  

 A partir desse critério, restaram vinte e três iniciativas e, destas, foram selecionadas 

aquelas que a partir de 2011 tiveram suas atividades concentradas no desastre socioambiental. 

(Detalhes dos números de iniciativas selecionadas no Apêndice D).  
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 Em seguida, a tabela 7, apresenta o número de inciativas elencadas após o filtro 

temático: 

 

Tabela 7 – Resultado após filtro temático 
Palavras-chave Número de selecionados de acordo com o recorte da pesquisa 

Ajuda humanitária 02 

Desastre em 2011 01 

Desastre Natural 0 

Deslizamentos 02 

Enchente 01 

Janeiro de 2011 01 

Nova Friburgo 02 

Petrópolis 01 

Região Serrana 06 

Teresópolis 02 

Tragédia 03 

Vítimas da tragédia 02 

TOTAL 23 

 

 Os principais critérios utilizados para exclusão de iniciativas foram: 1) página 

desativada; 2) página em branco; 3) página criada para um evento pontual; 4) página inativa 

com link para outros sites que fugiam à temática; 4) páginas idênticas e, portanto, uma delas 

desativada; 5) grupo fechado; 6) temática ampla. Após a utilização desses critérios, seis 

iniciativas foram separadas para análise, como podemos ver na Quadro 4: 

 

Quadro  4 – Resultado da coleta de iniciativas da etapa 2 

Nome  Tipo Perfil no Facebook Outros recursos Criação 

1- Sos vítimas da 
tragédia de Teresópolis 

Movimento 
popular  

https://www.facebook.com/Sos-vitimas-da-
tragedia-de-teresopolis-615379908571719/ 
 
 

Tel. (21) 97470-5925 
e-mail:flaviocarreiro33@gmail.com 

OUT 2014 

2- AVIT –Associação 
das vítimas das Chuvas 
do dia 12 de janeiro em 
Teresópolis.  

Associação https://www.facebook.com/avit.teresopolis 
 

http://www.avit.org.br/ JUN 2011 

3- Cruz Vermelha 
Brasileira Nova 
Friburgo 

Sociedade de 
socorro 
voluntário 

https://www.facebook.com/cruzvermelhanov

afriburgo/?fref=ts 

 

Site:http://www.cruzvermelhanovafriburgo.co

m.br/ e-mail: cruzvermelhanf@hotmail.com 

tel.  (22) 99878-9898 

JAN 2012 

4- Alerta chuva em 
Nova Friburgo 

Grupo 
público 

https://www.facebook.com/groups/alertachu
vanf/?fref=ts 

 - NOV 2013 

5- Movimento das 
Vítimas da Tragédia de 
2011 

Movimento https://www.facebook.com/Movimento-das-
V%C3%ADtimas-da-Tragédia-de-2011-
265400743826854/ 

Tel.  21996186147 

 

JUN 2016 

6- SOS Região Serrana Mobilização https://www.facebook.com/sosregiaoserrana/
?fref=ts 

 JAN 2011  
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  A extração de dados do aplicativo Netvizz foi importante neste processo, pois nos 

permitiu aferir as buscas e obter números mais exatos.  

 A reunião dos resultados de cada etapa de seleção apontou para nove iniciativas, que 

são analisadas em profundidade a seguir: 

 

Quadro 5 - Resultado final da coleta de iniciativas 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Percebemos até aqui que algumas inciativas selecionadas pelas buscas nas plataformas 

Firefox, Google e Safari coincidem com aquelas extraídas do Netvizz. A única que apareceu 

nos dois processos  está destacada em negrito no Quadro 4.  

 Após a seleção final das iniciativas, obtidas de duas fontes diferentes – as plataformas 

da web e o aplicativo Netvizz – passemos à caracterização das iniciativas e, posteriormente, à 

descrição e análise dos resultados.   

 

4.2 Caracterização das iniciativas selecionadas 

 Para melhor percepção das iniciativas selecionadas, vamos descrevê-las, brevemente, 

a partir das informações obtidas nos perfis do Facebook. 

 

Alerta de Chuva em Nova Friburgo 

 Este é um grupo aberto e colaborativo, de orientação e referência sobre o clima e 

adversidades ocasionadas pelas chuvas em Nova Friburgo, cidade serrana do Rio de Janeiro-

Brasil. Foi criado em outubro de 2011 e já passou por algumas modificações. Inicialmente era 

uma página, mas no mesmo dia abriram um grupo, com o objetivo de aumentar a 

interatividade. Por esta razão, encontramos dois perfis homônimos no Facebook. O grupo 

observado tinha 18. 072 membros até novembro de 2016. 

 Atualmente, a administração da página é feita por duas pessoas. A publicação de 

notícias é aberta aos usuários. Assim que o primeiro acesso é feito, há uma postagem fixa com 

1. Alerta chuva em Nova Friburgo 

2. AVIT –Associação das vítimas das Chuvas do dia 12 de janeiro em 
Teresópolis. 

3. Cruz Vermelha Brasileira Nova Friburgo 
4. GAM – Grupo de articulação dos movimentos 

5. Movimento das Vítimas da Tragédia de 2011 
6. Rede	de	Cuidados 
7. Associação	de	Moradores	de	Córrego	Dantas	–	Nova	Friburgo	(RJ) 

8. SOS Região Serrana 
9. Sos vítimas da tragédia de Teresópolis 
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as regras do grupo. A intenção é o compartilhamento de informações. As regras são claras 

sobre isso.  

 Existem outras páginas no Facebook com o mesmo título “Alerta de Chuva” seguido 

do nome da cidade: Alerta de Chuva Rio de Janeiro, criado em 2015 (grupo público), Alerta 

de Chuva Niterói e São Gonçalo (grupo fechado, criado em 1º. de abril de 2016, 58 

membros), Alerta de Chuva em Cachoeira de Macacu (grupo fechado), Alerta de chuva do 

Estado de Santa Catarina (grupo fechado, 75 membros), Alerta de Chuva de Petrópolis (grupo 

aberto, criado em 15 de novembro de 2016, 62 membros,), Alerta de Chuva Bom Jardim 

(grupo público, criado em 23 de abril de 2016, 328 membros).  

 A página Alerta Chuva de Nova Friburgo dentre as páginas homônimas citadas acima 

é a que tem o maior número de seguidores.  

 

AVIT – Associação das vítimas das chuvas do dia 12 de janeiro em Teresópolis 

 A Associação das Vítimas das Chuvas do dia 12 de Janeiro em Teresópolis (AVIT) foi 

constituída em Assembleia Geral, realizada aos dez dias do mês de março de 2011, sendo uma 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, em conformidade com a Constituição 

Federal e com o Código Civil no que couber. A página no Facebook é pública e foi criada em 

23 de junho de 2011. Utiliza além da plataforma do Facebook, um site, e-mail e telefone. Até 

novembro de 2016 possuía 3.889 seguidores.  

 Há uma página homônima que parece ter sido utilizada pela Associação durante pouco 

tempo, continua no ar, embora não tenha atividade desde 2012. Desde a observação e análise 

feitas no segundo semestre de 2015 (Apêndice B) , até as observações realizadas em 2016, 

houve reformulaçãoo da página. Por exemplo, a postagem com a descrição da finalidade da 

Associação foi alterada, em seu lugar incluíram o texto da sua constituição como Associação.  

 

Cruz Vermelha Brasileira Nova Friburgo 

 A Cruz Vermelha Brasileira (CVB) é uma Sociedade Nacional, fundada em 1908. É 

uma organização independente, neutra, tendo a sua sede nacional no Rio de Janeiro. Hoje 

conta com 23 filiais. A CBV de Nova Friburgo:  

é reconhecida pelo governo brasileiro como sociedade de socorro voluntário, 

dos serviços militares de saúde, bem como única sociedade nacional da Cruz 

Vermelha autorizada a exercer suas atividades em todo o território 

nacional.” (Cruz Vermelha de Nova Friburgo. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/pg/cruzvermelhanovafriburgo/about/?ref=page_internal ). 
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 A página no Facebook foi criada em 27 de janeiro de 2012. Além da plataforma do 

Facebook utiliza um site, e-mail e telefone celular. Até novembro de 2016, obteve um total de 

10.259 seguidores. Há uma página homônima que parece ter sido utilizada pela Associação 

durante pouco tempo,  continua no ar, embora não tenha atividade desde 2012.  

 

GAM – Grupo de articulação dos movimentos 

 O GAM foi fundado em 27 de agosto de 2011, em Nova Friburgo, a partir de um 

encontro convocado por meio do Facebook, por ocasião da percepção de desmobilização dos 

grupos, após a tragédia de janeiro do mesmo ano. Esta foi uma proposta cujo objetivo era o de 

articular e somar forças na reconstrução da cidade. Somaram forças a esta iniciativa: o 

Movimento Nova Friburgo em transição (Transitions Towns), O Movimento Absurdo, 

Anonymus Região Serrana, Movimento Democracia Real (MDR), Eccosocial da Região 

Serrana, Diálogo e membros da sociedade civil. Até a última postagem realizada em 03 de 

outubro de 2013, na página havia 208 seguidores.  

 

Movimento das Vítimas da Tragédia de 2011 

 Criada pelo Sindicato dos Professores Estaduais de Teresópolis, em 14 de julho de 

2016, a página oferece um telefone celular para contato. Caracterizada como um movimento, 

contava com 170 seguidores, até novembro de 2016. O Movimento emerge por ocasião das 

manifestações realizadas pelos atingidos do desastre socioambiental, ocorrido em 2011. O 

grupo no Facebook foi criado para lutar pelo direito à moradia.  

 

Rede de Cuidados 

 A Rede de Cuidados-RJ- PSI Vermelho é uma ONG de Psicologia que atua nas 

emergências, desastres e catástrofes. O objetivo do grupo é prevenir, minimizar e/ou 

reconstruir as condições de vida das populações atingidas. Sua gestão é realizada pelo 

Conselho Regional de Psicologia. A página no Facebook foi criada em janeiro de 2011. Até 

sua última publicação em 23 de março de 2016, a página continha 226 seguidores.  

 

Associação de Moradores do Córrego Dantas 

 A Associação de Moradores de Córrego Dantas, segundo informações de sua página 

no Facebook, foi criada em 2011. A página na plataforma do Facebook surge em 16 de julho 

de 2014. Até novembro de 2016 possuía 542 seguidores. Além da página, a Associação 

oferece um e-mail e número de telefone para contato.  
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SOS Região Serrana  

 O perfil no Facebook do SOS Região Serrana surge, em 14 de janeiro de 2011, com 

uma postagem solicitando voluntariado e doações. A proposta da página é mobilizar 

moradores da Região Serrana no período de chuvas. A última postagem data de 19 de maio de 

2015, até ali 229 pessoas seguiam o SOS Região Serrana. Existem mais duas páginas 

homônimas, sendo uma constituída por um grupo fechado e a outra ainda inexpressiva.  

 

Sos vítimas da tragédia de Teresópolis 

 Página pessoal, pública, elaborada por um dos atingidos no evento de 2011. Criada em 

17 de outubro de 2014, a página propõe um movimento popular pelo resgate da cidadania 

daqueles que sofrem, ainda hoje, as consequências do desastre socioambiental. Até novembro 

de 2016 a página contava com 850 seguidores.  
	 	

4.3 Descrição e análise  

	 Primeiramente, organizamos e tabulamos os dados coletados da observação da rede e 

do aplicativo Netvizz. Em seguida, passamos à descrição das principais categorias a serem 

analisadas. O objetivo da organização e tabulação é proceder ao tratamento dos dados 

estatísticos coletados, identificar e selecionar as formas de categorização, pois a Análise de 

Redes Sociais (ARS):  

parte da determinação de uma rede social a partir do objeto do pesquisador. 
Portanto, nessa abordagem, é preciso selecionar o objeto e a forma de coleta 
de dados, antes de iniciar sua análise. Assim, um primeiro passo é pensar 
como serão considerados os atores e suas conexões, ou seja, o que será 
considerado uma conexão e o que será considerado um ator (ou um nó, que 
também poderia ser uma instituição) e em qual medida.  (FRAGOSO, 2011, 
p.118) 

	 A partir dos dados coletados e tabulados, apresentamos um demonstrativo de cada 

iniciativa: suas interações, principais características e aspectos predominantes.	Optamos pela 

representação sociográfica (sociogramas)17 daquelas inciativas das quais nos foi possível 

extrair dados do Netvizz.  

 De posse deste demonstrativo, passamos a sua interpretação, à luz da corrente teórica 

adotada na investigação.  Desta maneira, vimos quais iniciativas podíamos considerar como 

																																																								
17	Sociogramas são modos de representação de uma rede social. Geralmente, essa representação é feita através de um grafo, onde as 
conexões são linhas e os atores, pontos. Um sociograma pode conter os valores de cada linha que são estabelecidos pelo pesquisador e que 
constituem as conexões entre os indivíduos. Os sociogramas são, assim, também formas de representar uma rede social de forma gráfica e de 
apresentar os dados observados  (FRAGOSO, 2011, p. 121). 
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redes, baseadas na interação e colaboração e, não apenas, como simples repositórios de 

informações ou notícias.  

 

4.3.1 Tipologias e Categorias de Análise  

 Para depreender as interações e conexões entre os atores sociais utilizamos, 

inicialmente, a tipologia específica do aplicativo. Para facilitar a leitura dos dados e 

posteriormente sua análise, explicamos cada uma delas na Quadro 6, a seguir. 

  

Quadro 6 - Tipologias da extração dos dados 
Iniciativas Consideradas aqui como usuário, ou página criada para colaboração.  

Postagens	
Conteúdo	

 

Considerados como um dos elementos do “capital social” (Recuero, 2009), neste caso o cognitivo 
(reunião de conhecimentos e informações). Também considerados como actantes, ou seja aquele 
que age, segundo Latour (2012). 

Reações 
Potencial	de	
visibilidade 

Processo de expansão da rede ligado ao capital social gerado pelas interações. 

Comentários  
links 

Permite a percepção das reações provocadas. 

Seguidores Número de atores ligados à página.  
Comunidades Actantes com relação de proximidade e vínculos mais estreitos. A intensidade da interação não 

está garantida pela aproximação de interesses apenas individuais, para formar-se uma comunidade 
há de se ter engajamento e contato permanente. (BAUMAN, 2001). 

Laços fortes 
Laços fracos   

Relações de aproximação e intenção 
Relações diluídas, abrangentes e menos profundas      (GRANOVETTER, 1973). 

Engajamentos 
(interações em si) 

Gerado a partir de uma ação concreta. Dados precisos de interações reais . São números exatos das 
interações reais.  

Seguidores Opção ativada pelos usuários para acompanhar as postagens da iniciativa. 

 

 A identificação das tipologias da Quadro 6, facilita-nos a observação e a análise das 

dinâmicas de cada iniciativa. Assim, por exemplo, o número de postagens nos revela o 

conteúdo difundido na plataforma. Podemos identificar, dessa maneira, desde os diversos 

aspectos das postagens, como o ponto de partida temática da plataforma, o tipo de material 

veiculado (textos, fotos, multimídia, música) até as reações provocadas - dados que 

contribuem com a observação das interações -  número de seguidores e as comunidades, pois 

é possível, por meio do Netivizz/Gephi, identificar concentrações que transmitem e difundem 

informações. Observemos em seguida, na Tabela 8, os dados extraídos de cada iniciativa 

selecionada. 
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Fonte:	Organização	da	autora	
  

	 Apresentamos na Tabela 8, o resultado do levantamento de dados das postagens, 

reações, comentários/likes, seguidores, comunidades, laços fortes e fracos e engajamento de 

cada uma das iniciativas identificadas pelo aplicativo Netvizz.  

 Além do emprego das tipologias do Netvizz, utilizamos também a classificação dos 

dados depreendidos pela observação sistemática. Para tal, foram depreendidos dos 

referenciais teóricos de Análise de Redes (AR) conceitos que nos ajudaram a criar categorias 

para a observação. Em seguida descrevemos como se deu esse processo. 

 

Capital Social 

 Sendo a Internet uma representação das práticas sociais, há necessidade: 
de novas maneiras de observação e levantamento de dados. A internet 
constitui uma representação de nossas práticas sociais e demanda novas 
formas de observação, que requerem que os cientistas sociais voltem a 
fabricar suas próprias lentes, procurando instrumentos e métodos que 
viabilizem novas maneiras de enxergar. (FRAGOSO, 2011, p. 122) 

Tabela 8 - dados extraídos da observação da rede e do Netvizz 
Iniciativa Postagens Reações 

Potencial	de	
visibilidade	

Comentários/likes Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajamentos 
(interações em si) 

Período 
coletado 

Alerta Chuva 
em Nova 
Friburgo 

4718 ~5687 ~2228 → 7409 

vezes 

18.058 2144 2125 

6163 

17.422 2013 a 2014 

Associação de 
Moradores de 

Córrego Dantas 

92 ~937 67→ 979 381 17 381 

7 

1.311 2011 a 2014 

Avit*  - - 2.646 3.889 - - 1.032 2011 e 2016 

Cruz Vermelha 
brasileira de 

Nova Friburgo 

753 

 

˜10724 ˜985 → 11.287 

vezes 

3.521 170 159 

4274 

 
20.163 

2012 a 2016 

GAM 82 306 342 69  143 

1 

507 2011 

Movimento das 
vítimas da 

tragédia de 2011 

94 ˜354 ~81 →384 vezes 169 25 18 

176 

595 2016 

Rede de 
Cuidados 

157 192 69→ 202 226 82 226 

75 

398 
2008 a 2013 

SOS Região 
Serrana 

142 ~74 ~15→80 180 117 180 

110 

186 2011 

Sos vítimas da 
tragédia de 
Teresópolis 

424 ~2405 ~628 → 2.868 

vezes 

849 62 53 

1058 

5.041 2014 a 2016 

*Aos dados da AVIT não foram extraídos do Netvizz, porque ao inserir seu ID no aplicativo, nenhuma postagem foi encontrada, provavelmente, isso se deve às 
configurações de privacidade. Por isso, aos dados da página da AVIT foram coletados apenas pela observação sistemática, como veremos mais adiante. As 
tipologias “reações”, “comunidades” e “laços fortes e fracos” não foram geradas. Ainda assim, insistimos na observação e análise da iniciativa, pois os números do 
engajamento e do crescimento de adesões de 2011 a 2016 nos instigaram a dar continuidade à observação.  
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 Instigados por este desafio e preocupados em trabalhar com uma amostra 

representativa, depreendemos padrões e tendências de cada iniciativa	 que nos deem 

possibilidade de uma análise qualitativa dos fenômenos interativos. Sendo assim, e de acordo 

com a teoria TAR de Latour (2012), propomos perceber a rede pela composição da ação dos 

atores (as iniciativas), sendo o social um princípio de conexões, um fluido circulante. Do 

mesmo modo que Bruno Latour (2012) entende que o social na esfera virtual é provisório e 

fluido, não buscamos grupos (visto que a partir desta concepção não há grupos) e sim 

formações de grupos colaborativos.  

 Para a percepção dos elementos colaborativos, dialogamos com Mance (2002), pois 

entendemos que a rede colaborativa e solidária é um elemento central quando pensamos sob a 

lógica da sociedade em rede (Castells, 1999), na qual: 
ações de caráter econômico, político e cultural se realimentam na promoção 
das liberdades públicas e privadas, subvertendo padrões e processos 
hegemônicos mantenedores do capitalismo e de formações de poder 
autoritárias (racismo, machismo, etc), avançando para a construção de uma 
globalização solidária em favor do bem-viver de todos. (MANCE, 2002, p. 
18) 

 Para definir os “avanços dos processos colaborativos das ações” (MANCE, 2002, 

p.20), quando examinamos uma iniciativa virtual, procuramos fundamentalmente os avanços 

colaborativos das ações em rede de modo a integrar, mobilizar, organizar e educar. Estes 

eixos nortearam a elaboração das categorias de análise, de modo a observamos, em cada 

iniciativa, seus elementos essenciais, apresentados na Quadro 7 abaixo:  

Quadro 7-  Categorização da dinâmica das iniciativas selecionadas  

Dados Tipos de 
postagens    

Interações 
Institucionais 

Fenômenos 
relevantes   

Variedade de 
representação 

Descrição da essência dos 
materiais 

 

 De acordo com Capra (2005), discutido no capítulo dois, para compreender o sistema 

reticular vamos observar a forma, a matéria, o processo e o significados dessas dinâmicas. De 

posse dos dados extraídos, apresentamos, a seguir, a categorização de análise dessas 

dinâmicas das iniciativas selecionadas, com base na extração dos dados das interações e no 

conteúdo das postagens.  

 Os resultados da categorização de cada iniciativa pode ser vista em detalhes em 
seguida:  
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INICIATIVA 1	

	
	
1- Dados  
Nome: Alerta de Chuvas em Nova Friburgo 

Origem: Nova Friburgo 

Data de criação: 6 de dezembro de 2012 

Tipo: Grupo 

Recursos: Facebook  

Regras do grupo afixadas na página de abertura 
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2- Tipos de Postagens 	
	

Fotos	 Vídeos	
170	 45	

	
Exemplos de postagens:	
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3- Interações Institucionais 	

Cruz Vermelha NF	

Defesa Civil	

PMT	

Feita de Lumiar	

Empresa Crion Crion	

Mãos que Ajudam	

Teia Prod	

	

4- Fenômenos relevantes	

Dicas de como montar Kit de emergência	

Publicações com link permanente: 	

O que fazer durante os temporais? 	

 Tabela de Estágios Alerta	

 Sites de previsão do tempo 	

 Pontos de apoio de Nova Friburgo	

 Sites Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais	

  Site da Cruz Vermelha com APP de Primeiros Socorros	

 Câmeras de Vigilância	

Exemplos: 
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5- Variedade de representação 

Moradores de Nova Friburgo e adjacências.  

 

6- Descrição da essência dos materiais 

Atualização constante do clima na região por meio de postagens de mapas climáticos  

Alertas 

Usuários compartilhando condições climáticas locais.  

Usuários compartilhando fotos das localidades.  

Usuários perguntando sobre condições de alagamentos, chuvas fortes.  

Como visto nos exemplos acima, essencialmente,  os materiais publicados se referem 

às condições do tempo e localidades em Nova Friburgo. Interações dos usuários se 

dão por meio de comentários, compartilhamento de fotos, dúvidas e esclarecimentos 

sobre as condições das ruas, bairros, cheias e alagamentos. Os informes sobre 

deslizamentos e enchentes são vistos sob diversas perspectivas, de acordo com o 

número de usuários nas regiões atingidas que enviam fotos e filmagens.  

	

INICIATIVA 2 	

	
 

1- Dados 	

Nome: Associação de Moradores do Córrego D'Antas	

Origem: Nova Friburgo	

Data de criação: Fundação em 2011 – última postagem 05 de julho	

Tipo: Associação 	

Recursos: Blog -  https://corregodantas.org 	

      Telefone: (22) 9-9884-0849  E-mail: corregodantas@gmail.com	
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2- Tipos de Postagens	

Fotos	 Vídeos	 Convocações/comunicados	 Notícias relacionadas	
72	 0	 30	 0	
	

 

Exemplos:	

     	
Fonte: Coletado pela autora	

	

3- Interações Institucionais	

FioCruz	

Ministério Público	

UFRJ/NUPDEC	

PMNF	

Defesa Civil	

CI Brasil	

Cruz Vermelha 	

	

Exemplos:	
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4- Fenômenos relevantes 	

Publicação de documentos sobre problemas e propostas para as demandas sociais, alternativas 

para orientação e controle da ocupação do solo. http://bit.ly/1uUKJzs	

Parceria da associação com o Ministério Público na produção do mapeamento das pontes do 

bairro.	

Presidente da Associação participa do encontro mundial dos movimentos populares na 
Bolívia.	
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Seminário Direito à Moradia.	

Seminário Internacional desnaturalização dos desastres e  mobilização comunitária.	

Encontro para construção do plano de convivência com as chuvas fortes.	

Mesa redonda: Psicologia Comunitária e os desastres naturais.	

 

Exemplos:	

	

	
	

5- Variedade de representação	

Moradores de Nova Friburgo, do bairro, instituições e comércio local. 	

	

6- Descrição da essência dos materiais	

 Fotos dos eventos, campanhas, cursos e ações no bairro são as principais postagens. É 

possível verificar também o número alto de cartazes, convites. Não são postados vídeos. É 

raro algum comentário, normalmente há curtidas. 	
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 As principais postagens se referem aos eventos e convites para participação da 

comunidade nas assembleias, cursos e campanhas promovidas pela Associação. Outras ainda 

consistem em compartilhar vitórias e conquistas. 	

	
INICIATIVA 3	

	
1- Dados	

Nome: Associação das Vítimas das chuvas do dia 12 de janeiro em Teresópolis 

Origem: Teresópolis	

Data de criação: 23 de junho de 2011	

Tipo: Associação	

Recursos: Facebook 	

      Site: www.avit.org.brhttp://www.avit.org.br/	

http://www.avit.org.br/	

	

Tabela 78 – Categorias e resultados da Observação Sistemática 	
Seguidores 	 Curtidas	 Compartilhamentos	 2016	 2015	 2014	 2013	 2012	 2011	

3.889	
	

	
2.646 

(2011 e 

2016)	

	
1.032 (2011 e 2016)	

	
1.416 

novos 

amigos	

	
381 

novos 

amigos	

	
289 

novos 

amigos	

	
272 

novos 

amigos	

	
892 

novos 

amigos	

	
740 novos 

amigos	

	

 A Associação das Vítimas das Chuvas do dia 12 de Janeiro em Teresópolis – (AVIT) 

foi constituída em Assembleia Geral realizada aos dez dias do mês de março de 2011, sendo 

uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, em conformidade com a 

Constituição Federal e com o Código Civil, no que couber. 	
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Parágrafo Único - A AVIT atuará precipuamente/ principalmente em âmbito municipal, 

podendo - todavia, quando presente o interesse dos associados e/ou da Sociedade Civil 

Organizada de Teresópolis - atuar em âmbito estadual, nacional ou internacional.	

	

2- Tipos de postagens	

	

Exemplos	

       	
	

	
 

 

	 Fotos 	 Vídeos	 Convocações/comunicados	 Comentários	 Curtidas	 Compartilhamentos	 Notícias	

2011	  74	 8	 10	 45	 85	 138	 85	

2016	 122	 4  	 12	 701	 2.561	 894	 13	
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3- Interações Institucionais 	

2011 – CEPERJ (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro); CEAT (Centro de Ecologia Aplicada de Teresópolis); Sindicato 

dos Produtores Rurais; Rede de Cuidados da Região Serrana; Defesa Civil de Teresópolis; 

ATMAV (Associação Teresopolitana e municípios adjacentes dos voluntariados), Igreja 

Católica.	

 

2016 – PMT, Igreja Católica, Observatório Social de Teresópolis, Fórum Socioambiental de 

Teresópolis,  Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), CEAC, Centro dos Direitos 

Humanos de Petrópolis, CRT.	

 

Exemplos:	
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4- Fenômenos relevantes  

2011 - Curso de formação de liderança comunitária, realizado em 25 de julho. 

 Curso Emergências e Desastres – 05 de outubro. 

 AVIT comemora a convocação para audiência pública com a  presença de mil vítimas 

 Reuniões nos bairros.  

 3ª audiência pública da ALERJ solicitada pela AVIT. 

 
2016  - Acompanhamento das obras do Condomínio Ermitage.  

 Reunião com o MP Ministério Público e todos os Órgãos responsáveis pela obra e a 

entrega dos apartamentos do condomínio Ermitage e responsáveis pela construção do viaduto 

da rodovia da Ermitage. 

 Reunião com o prefeito eleito. 

 Curso para lideranças comunitárias.  

 

Exemplos: 
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6- Variedade de representação	

Além das pessoas atingidas no desastre socioambiental e aqueles cadastrados no aluguel 

social, a maioria dos participantes da página é morador de Teresópolis, colaborador e cidadão 

comum.	

	

7- Descrição da essência dos materiais	

Fotos são o principal tipo de postagens da página em 2012 e 2016. Em sua maioria, as fotos 

ilustram visitas, reuniões, eventos, encontros. O número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos aumentou significativamente em 2016, embora o número de comunicados 

e convocações tenha se mantido regular. Notamos também o decréscimo de notícias 

relacionadas em 2016, comparativamente a 2011.  
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INICIATIVA 4	

	
	
1- Dados 	
Nome: Cruz Vermelha Brasileira-Nova Friburgo 

Origem: Nova Friburgo 

Data de criação: 27 de janeiro de 2012 

Tipo: Sociedade de Socorro Voluntário 

Recursos: tel. (22) 99878-9898 @cruzvermelhanovafriburgo 

	
2- Tipos de Postagens 
	
Fotos	 Vídeos	
729	 8	
	
Exemplos:	

   
  	
	
3- Interações Institucionais 

4X4 off Road 

Projeto Casca de Cebola 
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Vigilância em Saúde Ambiental de Nova Friburgo 

Cruz Vermelha de Nova Friburgo 

Trilheiro de Nova Friburgo 

Defesa Civil de Nova Friburgo 

Alerta de cheias 

TV Zomm 

Prefeitura Municipal de nova Friburgo 

 

Exemplos: 

 

	
	
4- Ilustrar fenômenos relevantes 

Atendimento a locais atingidos por enxurradas 

Cursos ligados ao tema desde primeiros socorros até de resgates em áreas alagadas. 

Câmera para monitoramento do rio Bengala 

Avaliação e evacuação de áreas de risco 

Atendimento Psicológico aos atingidos 

Campanhas de doação para os atingidos por enxurradas. 

 

Exemplos:	
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5-	Variedade de representação	
São usuários Cidadãos Nova Friburguenses, professores, profissionais liberais, jovens etc.  

Instituições e empresas locais. 
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6- Descrição da essência dos materiais	

São predominantes as postagens de fotos das atividades e convocações para cursos. A maior 

parte do material postado se relaciona a ações da Cruz Vermelha (CV) na região, sobretudo 

cursos e atendimentos. Ações de resgate, campanha de doações, também são recorrentes. 

Alertas de chuvas e cheias são emitidos quando necessário. 	

 

INICIATIVA 5	

	
	
1- Dados 	
Nome: Grupo Articulação dos Movimentos (GAM)	

Origem: Nova Friburgo	

Data de criação: 27 de agosto de 2011. Última postagem: 03 de outubro de 2013	

Tipo:Recursos: facebook; Blog:http://gam-nf.blogspot.com/http://gam-nf.blogspot.com/	

GAM - Grupo Articulação dos Movimentos - Nova Friburgo - Unindo diferentes movimentos 

e grupos para a reconstrução de uma cidade modelo no país. 	

	

Blog: 8,936 visualizações	

	

2- Tipos de postagens	
	
	
Fotos 	 Vídeos	 Convocações/comunicados	 Comentários	 Notícias	
 112	 02	 11	 342	 5	

	
Exemplos:	
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Fonte:	Coletado	pela	autora	
	
	
2- Interações Institucionais 	
	
ONG Diálogo	

Care Brasil	

Movimento Ciclistas de Nova Friburgo	

Nova Friburgo em Transição	

Movimento Absurdo	

Cruz Vermelha de Nova Friburgo	

Agenda 21 	

Casa dos Saberes	

Mosaico Central Fluminense	

Defesa Civil de Nova Friburgo	

IBASE	
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4- Fenômenos relevantes	

1-	 Promoção	 de	 03	 Encontros	 	 de	 Saberes	 -	 PESC (Plano de Emergência da Sociedade 

Civil) e a Campanha Construindo Cidades Resilientes da ONU.	

2- Elaboração pública e entrega da carta aberta aos “prefeitáveis”  (Já está disponível no blog 

do GAM a carta aberta aos candidatos à prefeitura de Nova Friburgo). O documento, assinado 

por diversos movimentos virtuais e sociais, ONGs e instituições, contém o abaixo-assinado do 

#OccupyNF (com mais de 3.500 assinaturas) e uma série de reivindicações aos prefeitáveis.	

3- Participação na Cúpula dos Povos Rio+20	

 

Exemplos:	
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5- Variedade de representação 

Cidadãos Nova Friburguenses e participantes dos grupos institucionais com os quais o GAM 

interage. 

6- Descrição da essência dos materiais 

As publicações são feitas em torno dos eventos aos quais o GAM se engajou. Fotos 

legendadas e comentadas sobre as participações, convites e divulgação de eventos na cidade. 

Composta por fotos das atividades e convocação para participação. Compartilhamento de 

mensagens com outros grupos.  

	
Exemplo:	
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INICIATIVA 6 

	
	
1- Dados 	
Nome: Movimento das Vítimas da Tragédia de 2011	

Origem: SEPE (Sindicato dos professores Estaduais – Teresópolis)	

Data de criação: 14 de julho de 2016	

Tipo: Movimento	

Recursos: Tel. 21 99618 6147	

Média de 51 pessoas comentam a página por semana	

163 total de curtidas da página por semana	

	
2- Tipos de postagens	
	
	

Fotos	 Vídeos	 Convocações/comunicados	 Notícias relacionadas	
197	 3	 6	 17	
	
Exemplos:	
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3- Interações Institucionais 	

Sindicato Estadual dos Professores Estaduais (SEPE) - Teresópolis 	

TERÊ notícias	

Eu Faço a Diferença	

TV Cidade	

Mlc Teresópolis	

Exemplos:	

    	
	
4- Fenômenos relevantes	

Convocação e Participação nas audiências públicas sobre o tema	

Convocação e participação no Ato Nacional contra a PEC-55	

Convocação e Ocupação na Fazenda Ermitage	
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Convocação e realização da Marcha por moradia digna	

Ato público por moradia digna	

Fechamento da BR116 	

	

Exemplos:	

   	
	
	
5- Variedade de representação 
Atingidos pelo desastre de 2011, estudantes, professores, Sindicato Estadual dos Profissionais 

da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE) - Teresópolis,  União dos Estudantes de 

Teresópolis (UET).	

	
	
6- Descrição da essência dos materiais 
Composto por fotos,  convocação para reuniões e divulgação das ações de luta por moradia.   

Cartazes de convocações para reuniões, passeatas, mobilizações, protestos, ocupações. 

Fotos dos eventos. 

Compartilhamento de atas e reuniões. 

Compartilhamento de documentos com decisões da ALERJ e do Ministério Público. 

Compartilhamento de notícias sobre o movimento ou assuntos de interesse do grupo.  

	
Exemplos:	
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INICIATIVA 7 

	
	
1- Dados 	

Nome: Rede de Cuidados	

Data de criação: 2008 entrada no facebook em 2011 última postagem – 23/03/106	

Tipo: ONG - Atuar nas emergências, desastres e catástrofes, sejam frutos de mudanças 

climáticas ou produzidas pelo próprio homem, com o objetivo de prevenir, minimizar e/ou 

reconstruir as condições de vida das populações atingidas por intermédio da ampliação da 

consciência e do resgate emocional.	

Recursos: facebook  e-mail: rededecuidados@gmail.com	

	
2- Tipos de postagens	
	
	

Fotos	 Vídeos	 Convocações/comunicados	 Notícias relacionadas	
131	 1	 16	 0	
	
Exemplos:	
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3- Interações Institucionais 

Filhos com asas – comunidade 

Curso de Libras 

Centro de Estudos de Psicologia Integral (CesPsi) 

https://www.facebook.com/pg/Cespsi/about/?ref=page_internal 

Defesa Civil 

Rede Waterlat - Equador 

Associação dos familiares de vítimas e sobreviventes da Tragédia de SM 

AVIT  

Universidade Federal de São Carlos 

Escoteiros de Cordeiro 

Agentes locais em Desastres Naturais   

 
Exemplos: 
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Fonte: Coletado pela autora	

	

4- Fenômenos relevantes 	

Seminário sobre Prevenção em Emergências e Desastres, Resiliência, Direitos Humanos e 

Cidadania promovidos em Petrópolis.	

Oficinas Rede de Cuidados – Fortalecimento de lideranças comunitárias – realizada em 

Teresópolis-RJ	

* Seminário Rede de Cuidados – Psicologia das emergências e desastres	

Exemplos:	
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5- Variedade de representação 

Centros de Estudo de Psicologia 

Estudantes de Psicologia 

Cidadãos atendidos  

 

6- - Descrição da essência dos materiais 

Fotos dos Seminários e atividades 

Divulgação de eventos e publicações de outros grupos, relativos ao tema. 

Fotos de eventos, folders de divulgação de Seminários 

Relatório da  Oficina Rede de Cuidados – Fortalecimento de lideranças comunitárias – 

realizada em Teresópolis-RJ 

 
INICIATIVA 8 

 
   	
1- Dados 	
Nome: SOS Região Serrana 
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Origem: Niterói 

Data de criação: 14 de janeiro de 2011 – última postagem 19/05/2015 

Tipo: público 

Recursos: página do Facebook 

 

2- Tipos de postagens 
	

Fotos	 Vídeos	 Convocações/comunicados	 Notícias relacionadas	
25	 0	 27	 9	
	
	
Exemplo:	

	
	
	
3- Interações Institucionais 	
Não  foram  encontradas	
	
4- Fenômenos relevantes	
Intensa campanha de arrecadação de doações. Campanha de voluntariado. 	
	
Exemplos:	
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5- Variedade de representação	

Principalmente	usuários	de	Nova	Friburgo,	Petrópolis	e	Niterói.	

	

6- Descrição da essência dos materiais	

Convocação para doações, passeatas e atos públicos.	

Postagens relativas à causa dos desabrigados, condições das localidades e notícias 
relacionadas ao tema. 	
	
Exemplos:	

	
Fonte: Coletado pela autora	
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INICIATIVA 9 

	
	

1- Dados 

Nome: SOS vítimas da tragédia de Teresópolis 

Origem: Teresópolis/Pessegueiros  

Data de criação: 17 de outubro de 2014 

Tipo: Movimento 
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Recursos: mail: flaviocarreiro22@gmail.com/ tel. 21 0747-5925 

 

2- Tipos de postagens 

2016 – média de 100 pessoas falaram sobre o assunto  

               média de 834 curtidas  

	
Fotos	 Vídeos	 Convocações/comunicados	 Notícias relacionadas	
130	 1	 06	 22	
	
Exemplos:	
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3- Interações Institucionais  

1- Vítimas da Tragédia de Teresópolis 
2- Blog Teresópolis-RJ  
3- Paulo Vicente – Blog Pessoal  
4- Jornal “O Diário de Teresópolis” 
	
 
Exemplos:	
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4- Fenômenos relevantes	
Atividades relativas à mobilização e atenção pública ao problema da moradia, aluguel social 

das vítimas da tragédia.  Publicação e convite para ato público por moradia , ato integrado 

com a UET  para reivindicação aluguel social. Ato em frente aos apartamentos construídos e 

não entregues. 	

	

Exemplos:	
	

	
	
   	
5- Variedade de representação	

Moradores de Teresópolis atingidos e que recebem aluguel social, pessoas que esperam a 

entrega dos apartamentos, sociedade civil.  

	
6- Descrição da essência dos materiais 	

Fotos, reflexões pessoais (indignação, repúdio, constatações etc.) compartilhamentos de 

notícias relacionadas ao tema, além de saudações religiosas e de estímulo pessoal.   	

A maior parte das postagens em 2016 foram relativas aos informes sobre o sorteio dos 

apartamentos da ERMITAGE, sobre o aluguel social, avisos do depósito ou atrasos, 

convocações para manifestos, solicitações de comparecimento para atualização de 

documentação, denúncias sobre irregularidades, publicações de vídeos e fotos relativas a 

2011. 
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 De posse dos dados extraídos do aplicativo Netvizz e daqueles observados das 

categorias acima descritas, realizamos a união destes dados, baseados no que nos apontou 

Recuero (2009) sobre o Capital Social. Sendo a rede constituída por atores sociais em 

conexão, propomos a percepção da dinâmica da rede, a partir dos recursos gerados pelo 

grupo. Ao unirmos os dados gerados pelo aplicativo Netvizz com aqueles obtidos das 

categorias acima descritas, criamos novo quadro à luz dos níveis do Capital Social propostos 

por Recuero. Isto gerou uma análise quali/quanti ampliando nossos resultados e enriquecendo 

a intepretação e conclusões. A seguir vejamos, detalhadamente, este processo. 	

 

4.3.2 Cruzamento de dados das categorias  

 Como visto no capítulo 2.3, pág. 36 e 37, para compreender a heterogeneidade dos 

dados, vamos classificá-los segundo os “recursos variados que podem ser usufruídos por 

todos os membros do grupo” (RECUERO, 2009, p.50), ou seja, o Capital Social.  Para 

depreendê-lo utilizamos os níveis que o compõem: a) relacional; b) normativo: c) cognitivo; 

d) confiança; e e) cooperação.  A relação entre esses cinco elementos nos possibilita a 

compreensão do capital social. Seguimos a análise de acordo com seus níveis (a, b e c) → 

primeiro nível,  (d e e) → segundo nível. De forma que a soma de (a, b e c) permitem o 

aprofundamento das relações em (d e e).  

 Procedemos assim à analise dos dados:  

 

  

  

 Após aos procedimentos acima descritos e, para complementar a análise dos dados,   

observamos também o sociograma das iniciativas (ilustração gráfica das interações). 

Fechamos esta parte com uma discussão e síntese do que foi analisado.  

  
 
Iniciativa 1- Alerta Chuva em Nova Friburgo 
 
 Esta é uma iniciativa pública e  aberta ou seja, os usuários postam informações e 

compartilham dados. A partir dos dados podemos depreender sua dinâmica, sobretudo 

percebendo os níveis de engajamento, e os laços.  

 
 

	 Observação	qualitativa	Netvizz	 Capital	Social	
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Tabela 9 – Dados do Netvizz         
   

 

Quadro 8 – Capital Social   
A-Relacional B-Normativo C- Cognitivo D- Confiança E- Cooperação 
engajamento 
expressivo 

Explícito 
Regras 
afixadas  na 
página 

informações e 
avisos sobre o 
clima, enchentes, 
enxurradas 

Grau alto  
a + b + c 

cooperação alta 
regras conhecidas por 
todos 

 
 A página está em ação desde dezembro de 2012. As normas postadas na primeira 

página não deixam dúvidas das regras de conduta, como por exemplo: não enviar spam, 

assuntos contendo política, sexo, protestos e piadas, etc.  A ação da página é totalmente 

virtual, isso quer dizer que não há um grupo (movimento, ação, associação, instituição etc) ou 

comunidade territorial - que normalmente tem a página como uma expressão ou extensão 

deste grupo. Neste caso, a página é alimentada por um administrador, mas não somente ele, 

cada indivíduo que decida contribuir com informações, fotos, vídeos etc., muitas vezes em 

tempo real, realiza postagens.  Em relação à colaboração, além dos informes das condições do 

tempo, do nível do principal rio de Nova Friburgo, alagamentos, cheias, deslizamentos, queda 

de árvores etc.,  a iniciativa publicou dicas de como montar um Kit emergencial, outro com o 

conteúdo sobre o que fazer durante temporais e a tabela dos pontos de apoio em caso de 

emergência. É regular a postagem de informações provenientes de sites de previsão do tempo.  

 Em seguida podemos observar o sociograma da página: 

	
 

Iniciativa Postagens Reações 
Potencial de 
visibilidade 

Comentários/likes Seguidor

es 

Comunidades Laços fortes 
Laços fracos 

Engajament
os 

(interações em 
si) 

Perío
do 
coleta
do 

Alerta 
Chuva em 

Nova 
Friburgo 

4718 ~5687 ~2228 → 7409 

vezes 

18.058 2144 2125 

6163 

17.422 2013 a 
2014 
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Figura 11 – Sociograma Alerta Chuva em Nova Friburgo	
	 	

	 É possível observar no sociograma a alta conectividade (o número de ligações entre os 

nós), assim como o engajamento. Esta rede parece ser igualitária, pois todos os nós têm 

igualdade de condição de conexões. Podemos considerá-la aparentemente,  uma rede 

distribuída,  pois a informação circula pelos diversos nós. O conteúdo não é unicamente 

publicado pelo administrador da página, mas também pelos usuários.  

 A rede é constituída de laços fracos, ou seja, ainda está em expansão. No entanto, há 

um número expressivo de laços fortes, ou seja de aproximação  e intenção. Isto fica claro 

quando percebemos o engajamento expressivo nessa iniciativa.  

 
 
Iniciativa 2 – Associação de Moradores de Córrego Dantas 
	
Tabela	10-	Dados	do	Netvizz		 	

	
 
Quadro 9 – Capital Social  de Córrego D´Antas 

A	-Relacional	 B-	Normativo	 C-		Cognitivo	 D-	Confiança	 E-	Cooperação	

Engajamento 
expressivo. 

Implícito. 
 

Propostas para as demandas sociais, 
promoção de cursos, divulgação e 
participação em eventos, construção de 
plano de convivência com chuvas. 

a + b + c. 
 

Implícito. 

	

Iniciativa Post

agen

s 

Reações 

Potencial de 
visibilidade 

Comentário 

likes 

Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajamentos 
(interações em 

si) 

Período 
coletado 

Associação de 
Moradores de 

Córrego Dantas 

92 ~937 67→ 979 381 17 381 

7 

1.311 2011 a 2014 
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 Esta página foi criada em 2011. As interações nesta iniciativa revelam que há um 

número substancial de laços fortes, assim como de reações. No entanto, de acordo com o 

número de comentários e likes, embora estas reações ocorram, comparativamente, os 

comentários são poucos. Um outro fator que nos chama atenção é a proporção de laços fortes 

e fracos, sendo este último inexpressivo.  Esta iniciativa parece não estar em expansão, posto 

que embora tenha forte interação, intimidade e aproximação, há poucos laços fracos, 

fundamentais para o crescimento da rede, pois permite a interação com diferentes fluxos, 

segundo Granovetter (1973).  

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 

Figura 12 – Sociograma  Associação de moradores de Córrego Dantas	
	 	 	 	   
	
	 Como se trata de uma Associação de Moradores, podemos inferir uma dinâmica que 

talvez reflita relações territoriais fortalecidas, assim como sugere Santos (2002). Neste ponto, 

observamos que as postagens realizadas na página são executadas exclusivamente pela 

associação. Parece que a página funciona como um repositório, mural ou vitrine, ou ainda, 

como arquivo das atividades. A periodicidade das postagens é variável: intervalos de semanas 

e/ou estimuladas por eventos ou convites. Como vimos, estes últimos,  em sua maioria, 

voltados para ações no bairro, ou para eventos acadêmicos. De toda forma, no período em que 

esteve ativa, a página mobilizou o grupo para mutirões, eventos e atividades propostas pela 

Associação.  
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Iniciativa 3 – Associação das Vítimas das Chuvas de 2011 (AVIT) 

 Como explicado anteriormente, a página da Avit não teve seus dados extraídos do 

Netvizz. Sendo assim, a extração deu-se pela observação sistemática das tipologias, mantendo 

aquelas possíveis de aferição por meio da observação (como visto na tabela 12). Na Tabela 

11, podemos aferir estes comportamentos.  

 

Tabela 11- Dados Netvizz AVIT 
Iniciativa Postagens Reações 

Potencial	de	
visibilidade	

Comentários/likes Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajamentos 
(interações em si) 

Período 
coletado 

Avit  - - 2.646 3.889 - - 1.032 2011 e 
2016 

 

Tabela 12: itens acrescidos à observação da AVIT 
Seguidores  Curtidas Compartilhamentos 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

3.889 

 

 
2.646 

(2011 e 

2016) 

 
1.032 (2011 e 2016) 

 
1.416 

novos 

amigos 

 
381 

novos 

amigos 

 
289 

novos 

amigos 

 
272 

novos 

amigos 

 
892 

novos 

amigos 

 
740 novos 

amigos 

 

Tabela 13: Tipos de postagens 
Anos  Fotos  Vídeos Convocações/comunicados Comentários Curtidas Compartilhamentos Notí

cias 

2011  74 8 10 45 85 138 85 

2016 122 4   12 701 2.561 894 13 

 

 
Quadro 10 – Capital Social  AVIT 
A	-Relacional	 B-	Normativo	 C-		Cognitivo	 D-	Confiança	 E-		Cooperação	

Engajamento 
expressivo. 

Regras,  
intenções 
afixadas na 
página. 
Explícito . 

Cursos, reuniões, 
audiências, convites, 
reflexões pessoais. 

a + b + c. 
 

Explícito, alto índice 
de comentários e 
compartilhamentos. 

  
 
 Na página da AVIT, verificamos o aumento considerável das interações (curtidas, 

compartilhamentos, comentários, aumento de seguidores e fotos postadas), embora o número 

de convocações/comunicados não tenha revelado muita diferença. Interessante notar que nos 

cinco anos de “vida” no espaço virtual, com atividades semelhantes e certa regularidade nas 

postagens, o decréscimo de postagens  de notícias relacionadas diminuiu. Em 2016, notamos a 
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forte atuação no acompanhamento das obras do Condomínio Ermitage.  A relação com as 

lideranças comunitárias parece ser uma constante, pois foi registrado curso para lideranças 

comunitárias nos dois anos observados, assim como visitas e encontros nas comunidades.  

 No último ano, o crescimento de seguidores nos conduz à percepção de que houve 

uma escalada na difusão da página, o que nos leva a deduzir que, no campo das relações, 

houve também o aumento daquelas tipificadas como laços fracos. Por outro lado, o aumento 

de compartilhamentos e comentários nos conduz à percepção de que houve relação de 

confiança e participação, portanto a existência de relações do tipo laços fortes. Este 

intercâmbio entre os atores que compartilham interesses comuns, circulação de conhecimento, 

de informações revela atitude de confiança e apoio mútuo.  

 

Iniciativa 4 -  Cruz Vermelha Brasileira de Nova Friburgo-RJ.  Brasil 

 

Tabela 14 -  Dados do Netvizz Cruz Vermelha Brasileira de Nova Friburgo 

	

Quadro 11 -  Capital Social  Cruz Vermelha Brasileira de Nova Friburgo 

A-	Relacional	 B-	Normativo	 C-	Cognitivo	 D-	Confiança	 E-cooperação	
Engajamento	
expressivo.	

Explícito	
Regras/inten
ções	afixadas		
na	página.	

Divulgação	de	
cursos,	alertas	e	
campanhas.	

Grau	alto		
a	+	b	+	c.	

Alta		
Regras	conhecidas	por	
todos.	

	 	

	 Os dados da página do Facebook da Cruz Vermelha revelam um considerável índice 

de engajamento, ou seja, o número de interações é alto, assim como de comentários e reações. 

A constância de interações, regras (intenção da página) e engajamento perfazem os critérios 

para a formação do grau de confiança das interações. Chama-nos a atenção, entretanto, o 

elevado índice de laços fracos em oposição ao baixo índice de laços fortes. O primeiro aponta 

intenção e algum grau de engajamento; o segundo, o grau de reação apenas. Assim, a relação 

fica explícita também na relação entre o número de comentários e likes. Por ser uma rede 

constituída, sobretudo de laços fracos, é possível compreender sua dinâmica de expansão e a 

representatividade das conexões.  

Iniciativa Postagens Reações 
Potencial	de	
visibilidade	

Comentários/likes Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajamentos 
(interações em si) 

Período 
coletado 

Cruz 
Vermelha 
brasileira 
de Nova 
Friburgo 

753 

 

˜10724 ˜985 → 11.287 

vezes 

3.521 170 159 

4274 

 
20.163 

2012 a 
2016 
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Figura	13	–	Sociograma		Cruz	Vermelha	de	Nova	Friburgo 
	
 A página da Cruz Vermelha de Nova Friburgo foi criada em 27 de janeiro de 2012. A 

página tem forte atuação nos períodos de chuva. Vê-se nela campanhas de conscientização 

para que as pessoas saiam de suas casas durante as chuvas fortes, além da constante 

convocação de voluntários para que fiquem em prontidão em casos de chuvas fortes e outras 

emergências. São inúmeros os atendimentos e chamadas postadas na página. Além das ações 

de resgate e apoio, promovem cursos, campanhas, alertas etc. Muitos dos cursos oferecidos 

têm relação com resgate em áreas alagadas e evacuação de áreas de risco.  

 

Iniciativa 5 – Grupo Articulação dos movimentos (GAM)  

 

Tabela 15 -  Dados extraídos da observação do Netvizz - GAM 

	

Quadro	12	-		Capital	Social	GAM	

A-	Relacional	 B-	Normativo	 C-	Cognitivo	 D-	Confiança	 E-	Cooperação	
Engajamento	
expressivo.	

Explícito	-	
Regras/intenções	
afixadas		na	página.	

Divulgação	de	
cursos,	alertas	e	
campanhas.	

Grau	alto		
a	+	b	+	c.	

Nível	de	cooperação	alto,	
Regras	são	conhecidas.	

	

Iniciativa Postagens Reações 
Potencial	de	
visibilidade	

Comentários/likes Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajamentos 
(interações em si) 

Período 
coletado 

GAM 82 306 ~44   

˜342 

69 - 143 

1 

507 2011 
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 Podemos depreender que esta rede foi constituída por laços fortes, ou seja, pela 

relação de confiança e interação mútua. O baixíssimo índice de laços fracos do grupo,  sugere 

que as conexões são mais profundas e intensas, mas o grau de crescimento mínimo. Curioso 

observar que esta iniciativa, embora tenha experiências de interações institucionais, não 

expandiu suas conexões, mantendo-as mais concentradas em determinados grupos. Reparar 

que as arestas (ligação) que une dois nós (usuários) não são intensos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Sociograma GAM 
 
 Embora a página esteja ativa, a última publicação ocorreu em 2013. Importante 

salientar  a diferença entre o número de visualizações da página no Facebook (~306), com o 

número de visualizações do Blog (8,936), embora a última publicação na página do Blog 

tenha sido em 2012. Este comparativo sugere que houve maior atenção à página do blog. No 

entanto, a página do blog funciona como um site, cuja principal função não é a interação, mas 

uma vitrine de informações.  A página no Facebook funcionou como espaço para convocação, 

avisos e comunicados das atividades realizadas, assim como para compartilhamento de 

mensagens de outros grupos.  
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Iniciativa 6 –  Movimento das vítimas da tragédia de 2011 

 

Tabela 16 -  dados extraídos do Netvizz  Movimento das vítimas da tragédia  

 

Quadro 13 -  Capital Social Movimento das vítimas da tragédia de 2011 
A- Relacional B- Normativo C- Cognitivo D- Confiança E- cooperação 
Engajamento médio. Implícito. 

Regras/intenções 
afixadas na página. 

Divulgação de 
cursos, eventos, 
convocações. 

Grau alto  
a + b + c. 

Nível baixo.  

  

 As relações interativas do Movimento das vítimas da tragédia de 2011 são 

basicamente constituídas de laços fracos. Parece que esta informação estabelece relação com 

o número de comentários que também é baixo, em contraposição ao número de “likes” que é 

alto, ou seja, as conexões são mais tênues, menos profundas. Por outro lado, esta inciativa 

revela um potencial de crescimento devido ao número de laços fracos e um considerável 

índice de engajamento.  

 

 

 

	
	
	
	
	
	
Figura 15 - Sociograma  Movimento das vítimas da tragédia de 2011 

	 	
 A iniciativa surgiu em 2016.  Percebe-se que o potencial de expansão está associado 

ao conteúdo das postagens: convocações para audiências, atos, ocupações, marchas, atos 

públicos, fechamento de rodovia, justifica-se também o grau de visibilidade alcançado pela 

iniciativa. Esta página parece ser representativa de grupos organizados que se aproximaram 

da causa da vítimas, ou ainda que nestes grupos tenham indivíduos que perderam suas 

moradias em 2011.    

 

Iniciativa Postagens Reações 
Potencial de 
visibilidade 

Comentários/likes Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajamentos 
(interações em si) 

Período 
coletado 

Movimento 
das vítimas 
da tragédia 

de 2011 

94 ˜354 ~81 →384 vezes 169 25 18 

176 

595 2016 
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Iniciativa 7 – Rede de Cuidados 

Tabela 17 - Dados extraídos do Netvizz Rede de Cuidados 
Iniciativa Postagens Reações 

Potencial de 
visibilidade 

Comentários/likes Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajamento
s 

(interações em si) 

Período 
coletado 

Rede de 
Cuidados 

157 192 49→ 202 226 82 226 

75 

398 2008 a 2013 

 
 

Quadro 14 -  Capital Social Rede de Cuidados 
A- Relacional B- Normativo C- Cognitivo D- Confiança E- cooperação 
Baixo. Explícito. Divulgação de 

seminários, livros, 
oficinas. 

Grau médio 
a + b + c. 

Médio. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 - Sociograma Rede de Cuidados 
  

 As conexões da Rede de Cuidados são compostas por laços fortes. Notamos a relação 

entre de igualdade entre o número de seguidores da página e o número de laços fortes. Isto 

caracteriza intenção, proximidade e confiança na rede. Neste caso, percebemos que - dos três 

aspectos que constituem os laços fortes - a proximidade parece ser o elemento a permitir tal 

característica, já que os graus de confiança e institucional apresentam graus medianos.  
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Iniciativa 8 –  SOS Região Serrana 

 

Tabela 18 -  Dados Netvizz  SOS Região Serrana 

 

 

Quadro 15 -  Capital Social SOS Região Serrana 
A- Relacional B- Normativo C- Cognitivo D- Confiança E- cooperação 
Baixo. Explícito. Convite ao 

voluntariado, 
pedidos de 
doações, 
divulgação de 
locais para 
entrega de 
doação. 

Grau médio 
a + b + c. 

Médio. 

 

 Os dados da iniciativa SOS Região Serrana mostram certo equilíbrio entre o número 

de laços fracos e fortes, o que aponta para uma relação de certa confiança, ao mesmo tempo, 

menos profunda. Neste caso, o gráfico é muito representativo, porque há um núcleo de 

relações conectadas e outro periférico sem nenhuma densidade conectiva, ou sem a 

participação na dinâmica de interação. Não ocorrem aí, portanto, padrões de vinculação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Sociograma SOS Região Serrana  

Iniciativa Postagens Reações 
Potencial	de	
visibilidade	

Comentários/likes Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajament
os 

(interações em 

si) 

Período 
coletado 

SOS 
Região 
Serrana 

142 ~74 ~15→80 180 117 180 

110 

186 2011 
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 A última postagem desta iniciativa ocorreu no ano de 2015. Embora pareça que a sua 

intenção seja abranger a Região Serrana-RJ, poucas vezes ocorrem postagens sobre outra 

cidades. Isto sugere ter sido uma iniciativa com uma meta pontual: realizar uma campanha de 

doações para as cidades atingidas em 2011.  Percebe-se isto pela proximidade da data de 

criação e ações pontuais como divulgação de passeatas.   

 

Iniciativa 9 - Sos Vítimas de Teresópolis 

 

Tabela 19 - Dados extraídos do Netvizz Sos Vítimas de Teresópolis 

 

Quadro 16 -  Capital Social  SOs Vítimas da Tragédia de 2011 
A- Relacional B- Normativo C- Cognitivo D- Confiança E- Cooperação 
Alto. Implícito. Notícias, convites 

para atos, 
reflexões 
pessoais. 

Grau médio 
a + b + c. 

Médio. 

 

 Nesta iniciativa há uma diferença imensa entre o número de laços fracos e laços fortes. 

Portanto, podemos concluir que é uma rede formada por conexões fluidas com tendência ao 

crescimento. Por outro lado, os vínculos entre os atores não demonstram intensidade, embora 

o índice de engajamento se apresente alto, assim como o índice das reações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 -  Sociograma Sos Vítimas da tragédia 

Iniciativa Postagen

s 

Reações 
Potencial	de	
visibilidade	

Comentários/lik

es 

Seguidores Comunidades Laços fortes 

Laços fracos 

Engajament
os 

(interações em 

si) 

Período 
coletado 

Sos vítimas 
da tragédia 

de 
Teresópolis 

424 ~2405 ~628 → 2.868 

vezes 

849 62 53 

1058 

5.041 2014 a 
2016 
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 A página foi iniciada em 2014. O movimento Sos Vítimas da tragédia de Teresópolis é 

uma página pessoal. O administrador é uma pessoa que sofreu perdas em 2011. As interações 

são sobretudo pessoais e/ou com blogs de notícia, jornais e outras vítimas do evento de 2011. 

A maioria das postagens são compostas por reflexões e desabafos, assim como convoações e 

denúncias.  

 

4.4 - Resultados e análise do cruzamento de dados   

 Buscamos, a partir daqui, sintetizar os dados e análises  de modo que possamos 

verificar quais iniciativas alcançam com mais efetividade o papel colaborativo, diante do 

contexto de desastres naturais, de acordo com o pressuposto de que a criação de comunidades 

na rede da internet revela-se como “uma ferramenta essencial para disseminar informações, 

organizar e mobilizar” (CASTELLS, 1999, p.448).  

 Para Franco (2012) as redes sociais na internet são baseadas na participação. Na rede, 

ocorre o enredamento, a troca e a transformação “do estado de uma pessoa em interação com 

outra”. Esta sinergia está relacionada diretamente, não ao conteúdo, mas aos laços, aos 

reflexos, frequência, retroalimentações e nas taxas do processo de interação. 

 Todas as nove iniciativas selecionadas atuam/atuaram (virtualmente ou não) no evento 

de 2011, na Região Serrana do RJ. Discutiremos aquelas iniciativas que utilizam “um 

conjunto de recursos que pode ser usufruído por todos os membros, e que está baseado na 

reciprocidade” (RECUERO, 2009, p.50).  

 De acordo com o Quadro 17,  podemos observar que a dinâmica da iniciativa 

“Alerta de Chuva de Nova Friburgo”,   produz postagens que fortalecem o capital social da 

página. Podemos entendê-las (as postagens) à maneira de Latour (2012), como agentes da 

ação. O fato da possibilidade de participação dos usuários nas publicações – considerando as 

normas explícitas – traduz e reforça a coesão dessas interações, além de facilitar o acesso aos 

objetivos, evitando a dispersão e, finalmente ajudando a compreender quais papéis ao nível 

interacional dinamizam o processo colaborativo.  Do ponto de vista da Psicossociologia, e 

reafirmando o que nos aponta Maisonneve  (1977), as normas representam e intensificam as 

interações, mantendo a união e dinamizando o processo colaborativo.  
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Quadro 17 – Comparativo do cruzamento de dados 

 

  

A análise sugere ainda, que a dinâmica das relações ganha novos contornos, posto que 

as publicações geram novas reações  e interações, aumentando consequentemente o potencial 

de visibilidade. Mesmo que em princípio esta expansão seja superficial, já vimos que a 

criação de  laços fracos gera expansão das conexões. Desta forma,  a própria publicação gera 

ação, reação, interação. Os comentários e likes nos mostram esse potencial de alargamento 

das conexões. Curioso observar também que nesta iniciativa,  a presença de comunidades e o 

índice de engajamento nos remetem  ao laços fortes, portanto há confiança e relações estreitas 

nesta iniciativa.  

 A Cruz Vermelha de Nova Friburgo, à semelhança da iniciativa anterior, também 

revela um alto grau de interação, conexão, confiança, possibilidade de expansão e 

visibilidade. Essa expansão se mantém em potencial, visto o número de laços fracos. A 

iniciativa parece também, muito atuante e conjugada com a comunidade, visto o número de 

posts e de engajamento. Ainda que não apresente número expressivo na tipologia 

“comunidade”  e “laços fortes” – talvez porque seja composta por voluntários – mantém um 

as interações ativadas (engajamento). A dinâmica desta iniciativa sugere “uma região 

contínua de intensidades, vibrando e absorvendo todo o tipo de devires, em direção a uma 

finalidade exterior” (DELEUZE, 1995), pois mesmo com alto grau de laços fracos, o 

Iniciativas Postagens Reações 
Potencial	de	
visibilidade	

Comentários 
likes 

Seguidores Comunidades Laços fortes 
Laços fracos 

Engajamentos 
(interações em si) 

TOTAL 

1-Alerta Chuva em Nova 

Friburgo 

X X X X X X 

X 

X 8 

2-Associação de Moradores de 

Córrego Dantas 

X X X   X X 5 

3-Avit* X 

 

  X   X 3 

4-Cruz Vermelha brasileira de 

Nova Friburgo 

X X X X X  

X 

X 7 

5- GAM – Grupo de articulação 

dos movimentos 

  X     1 

6-Movimento das vítimas da 

tragédia de 2011 

      

X 

 1 

7-Rede de Cuidados     X   1 

8-SOS Região Serrana     X X 

X 

 3 

9-Sos vítimas da tragédia de 

Teresópolis 

X X X X   

X 

X 6 
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engajamento é visível e as convocações para cursos e ações in loco, parecem fortalecer e 

apontar para  o potencial colaborativo em rede.  

 A iniciativa  “Sos vítimas da tragédia de Teresópolis”  mantém, como a anterior, 

uma intensa conexão composta por laços fracos. Suas postagens, reações e likes, no entanto, 

têm alto grau de conectividade, assim como os engajamentos. Vale ressaltar que esta é uma 

página pessoal, diferentemente das demais, que normalmente representam movimentos, ações 

sociais, grupos etc.  

 O conteúdo é expressivo, quero dizer confessional e de indignação. Normalmente, 

convoca os seguidores para manifestos, atos ou simplesmente, noticia intervenções, muitas 

vezes realizadas solitariamente, como podemos ver nos exemplos de postagens no (Apêndice 

E). Mance, (2012) nos lembra que os padrões de relação entre os atores sociais no âmbito de 

uma pequena comunidade podem ser entendidos como micropolíticas, ou seja, na sua ação de 

poder social e pessoal.  

 A Associação de moradores de Córrego D´Antas ao contrário das três iniciativas 

anteriormente analisadas, possui laços fortes, engajamento e índices de reações elevados, 

sobretudo considerando o número baixo de seguidores. Isto nos revela que estes seguidores, 

possuem uma interação permanente e de confiança. Como podemos perceber, a iniciativa não 

está em expansão, visto o número reduzido de laços fracos.  Embora esteja ativa, como 

podemos constatar no Apêndice E, a página não publica desde 2014. O período analisado 

revelou uma interação intermitente na rede, no entanto, o conteúdo postado contém registros 

de ações pontuais na reconstrução do bairro.  

 Sob esta perspectiva – da análise de um conjunto de recursos que pode ser usufruído, 

provocando ações reativas e recíprocas -   apresentamos   a última iniciativa, em que 

percebemos certos atributos que demonstram  um comportamento expressivo dos níveis 

analisados - a AVIT. Como vimos, os dados colhidos não puderam nos oferecer, 

quantitativamente, os mesmo valores obtidos das demais iniciativas. Contudo, os dados da 

observação sistemática, baseada nos níveis do capital social, nos ofereceram uma boa 

amostragem do potencial deste ator social. O número de engajamentos é alto, isso significa 

interação. Os índices de seguidores e comentários também são expressivos. Os dados de 

observação da página, assim como os exemplos, ilustram uma Associação organizada que 

utiliza o meio técnico para comprovar suas ações interventivas, convida para reuniões, ativa 

manifestos, registra atos, compartilha problemas, o que nos remete:  

“ao sentimento de desamparo radical num mundo em mudança contínua, 

necessitando incessantemente novas decodificações, novos ajustamentos, 
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novas e provisórias ancoragens além de confrontos surpreendentes e 

desagradáveis com o outro e conosco, frente ao espelho a refletir nossas 

deformidades.) (VALÊNCIO, 2009, p. 4) 

 Como podemos verificar no Apêndice E, a atuação da AVIT é no campo da  luta e 

empenho em esclarecer, atuar, documentar, catalogar e apoiar aqueles que ainda hoje, cinco 

anos após o evento de 2011, permanecem sem moradia.  

 A observação das iniciativas nos faz refletir sobre “como os grupos reunidos podem 

renovar nosso senso de existência no mesmo coletivo” (LATOUR, 2012, p.355), pois cada 

uma delas, com suas peculiaridades, reuniu elementos que permitem a exploração das 

dinâmicas da plataforma técnica, conectando pessoas, causas, movimentos, desejos.   

 No contexto do desastre socioambiental de 2011 podemos vir a entrever a 

movimentação social em busca de soluções e apoio, através das iniciativas virtuais. O 

panorama da fragilidade a que a população está exposta exige ações urgentes. As redes 

analisadas refletem uma pequena amostra desta nova lógica do fluxo contínuo de 

comunicação (Deleuze, 1992) em torno de alternativas em busca de: 

“compartilhamento e cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e 

responsabilidade em relação aos direitos iguais de sermos humanos e igual 

capacidade de agirmos em defesa desses direitos” (BAUMAN, 2003, p. 

134). 

 Entendendo a rede ao modo de Deleuze (1995), como um rizoma, nesta pesquisa 

percebemos alguns platôs de intensidades, vibrantes sobre eles mesmos, e em busca de uma 

finalidade exterior.    

 Concluímos esta discussão reafirmando que a análise das tipologias e categorias 

promoveram a possibilidade de uma visão da dinâmica do comportamento e interações das 

iniciativas, permitindo assim, a percepção daquelas que estão agindo em rede e não apenas na 

rede,  como  apontamos na introdução desta pesquisa. Todas elas estando na rede, criam 

dinâmicas e conexões que podem alcançar os níveis máximos de interação que compõem uma 

rede, ou atingir apenas alguns elementos dela, de modo que não completam plenamente sua 

dinâmica.  

 Funcionar em rede, conforme preconizado por Recuero (2009) remete ao princípio de 

que a interação gera relações complexas e constrói valores, pois a forma - rede, segundo Di 

Felice (2012) “apresenta-se como uma série infinita de redes interagentes”,  quer dizer,  uma 

constante transformação, engendrada na relação contínua entre homem, tecnologia e ambiente 

no processo de interação semelhante aos ecossistemas vivos e não vivos.  
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 Sendo assim, consideramos, portanto, ao final desta pesquisa, as iniciativas que em 

sua dinâmica estão se comportando como rede sociais, ou seja cumprindo seu papel 

interativo, de reciprocidade e, no caso estudado, colaborando com os grupos sociais que 

buscam soluções para o desastre socioambiental de 2011.    
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5- Considerações Finais 

 No cenário atual enfrentamos desafios sociais, políticos e econômicos que nos 

impulsionam em busca de inovação, cooperação, empatia e reciprocidade. No  campo social 

percebemos o avanço das dinâmicas sistêmicas do capitalismo globalizado, colocando em 

risco o sistema planetário. É notável que  a fragilidade de muitos ecossistemas decorrem das 

mudanças profundas originadas do modo de produção, consumo e destruição ambiental. É 

possível afirmar que, muitas vezes, a causa de alguns desastres revelam problemas 

socioambientais colocando a natureza e o ser humano em risco e precipitando tragédias de 

grandes proporções. A forma insustentável como temos manejado o planeta e a vida, provoca 

também a busca por soluções. Entendendo que fazemos parte, intrinsicamente,  de um sistema 

vivo que já resolveu milhares de equações até aqui, nos parece razoável observar a realidade, 

os fenômenos, processos, as idiossincrasias sociais e individuais, em busca daqueles 

desdobramentos que ofereçam sinais de soluções possíveis para tal problemática. Entrevemos 

que a cada vez mais as consequências humanas da globalização envolvem soluções coletivas.  

 No campo virtual, as plataformas técnicas criadas para a formação de redes sociais, 

sobretudo no caso do Facebook, crescem  vertiginosamente, trazendo novas ações e 

proposições  no campo das relações sociais. O número de acessos e de disseminação de 

conteúdos expandiu de tal forma, que o Facebook, para muitos, é considerado uma extensão 

da vida social. Desse  modo,  esta ferramenta permite não apenas a interação de pessoas, mas 

também de culturas e conteúdos. Muitas empresas, grupos sociais, escolas e instituições 

utilizam a ferramenta de forma a ampliar o alcance de divulgação e visibilidade  dos seus 

conteúdos. Isto significa que as interações ocorridas neste espaço, passam a permear as 

relações sociais, ao mesmo tempo em que podem ser influenciadas por elas.  

 Os resultados apresentados nesta pesquisa nos permitiram, dessa forma, ampliar nossa 

compreensão sobre o fenômeno das redes, a partir do contexto do desastre de 2011,  de modo 

a perceber (a partir daquelas iniciativas que foram selecionadas)  como atuam, interferem e 

expandem as vozes daqueles que sofreram e sofrem perdas contínuas, antes e após o evento.

 Ressaltamos que neste processo, unimos vozes para a importância da desnaturalização 

dos desastres ambientais entendidos aqui como fenômenos sociais, gerados, sobretudo,  pelo 

abandono e insuficiências no atendimento às vulnerabilidades da população. 

Compreendemos, portanto,  que mudando a concepção dos desastres e fortalecendo o 

protagonismo das populações atingidas, podemos descobrir novos sentidos e normas sociais.  

 Os agenciamentos em torno do desastre, podem veicular não somente as dimensões do 

abandono das populações e fragilidades do sistema, mas também as vozes das 
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individualidades que reverberam para além deste contexto (como por exemplo, a rede social 

do Sos vítimas da tragédia de Teresópolis), pois revelam o funcionamento dos sistemas de 

máquinas desejantes, anunciado por Deleuze (1995), em que o investimento pessoal e coletivo 

nas redes e em redes alimenta e é formativo da máquina social.  

 Assumindo que estamos vivendo a “era da sociedade em rede” percebemos que os 

compromissos dos grupos sociais, sobretudo no campo virtual, nos coloca diante de novas 

compreensões, como por exemplo, sobre o conceito de comunidades éticas  (laços fortes) ou 

estéticas (laços fracos).  Ora, percebemos a partir dos resultados, que nas redes sociais as 

iniciativas em que as interações se dão majoritariamente por laços fortes, tendem a não se 

expandirem. O compartilhamento e voz na rede pode, inclusive, ser interrompida ou 

diminuída, se o fluxo de postagens e engajamentos não se mantiverem regulares. Por outro 

lado, uma rede social composta por laços fracos pode se expandir de tal maneira que o 

engajamento, ou seja, o conjunto de interações, faça com que a sua visibilidade e alcance, 

ultrapassem em muito àquelas constituídas por laços fortes. Ainda assim, ambas estão 

envoltas no mesmo fluxo midiático, capaz de  aumentar sua reverberação, aprofundá-la ou 

levá-la ao esvaziamento.  

 Gostaria também de ressaltar a importância dos conceitos da Psicossociologia em todo 

o processo de pesquisa, pois sendo uma ciência da articulação, nos aproximou da abordagem 

objetiva do fenômeno e ao mesmo tempo do sentido do vivido, ou seja do simbólico. Estudar 

o homem em situação social não é tarefa fácil, porém mantivemos o que a Psicossociologia 

propõe sobre a percepção da comunicação e das representações como elementos auxiliares ao 

estudos das dinâmicas sociais e individuais. 

 A metodologia qualitativa, com elementos quantitativos, adotada nesta pesquisa 

exploratória, nos permitiu alcançar uma visão ampla desses processos, no espaço técnico do 

Facebook. Ao cruzarmos os dados - das tipologias do aplicativo Netvizz – e criarmos a partir 

do conceito de Capital Social categorias para a observação sistemática das iniciativas 

selecionadas, foi possível depreender aquelas que ultrapassam os valores individuais e no 

conjunto de suas conexões explicitam, senão um esforço coletivo, propriamente, mas anseios 

e intensidades que apontam para a busca e expressões coletivas do porvir.  

 Esperamos ter alcançado nossos objetivos identificando as iniciativas na internet que 

atuam ou atuaram a partir do contexto do desastre socioambiental de 2011, na Região Serrana 

do RJ. Ao selecionar as iniciativas e descrever o comportamento das interações, 

vislumbramos um conjunto de dados e conexões que  atuam em rede na Região Serrana. 

Podemos afirmar que a pesquisa superou os objetivos ao elaborar categorias possíveis de 
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aplicação em outros contextos,  não apenas em redes sociais virtuais, mas também 

possivelmente em redes territoriais. 

 Podemos explicitar também que após os resultados, percebemos que a iniciativa Alerta 

Chuva de Nova Friburgo exerce uma papel importante no cotidiano da população local, pois 

sendo uma rede dialógica, e não apenas reativa, para além da informação, coloca em 

circulação demandas sociais que ultrapassam os limites dos informes climáticos. Os índices 

de interação, confiança, e muitas vezes colaboração em tempo real, nos permite inferir que 

desde 2012, a página tem auxiliado aos moradores da região e adjacências, no 

compartilhamento de ações colaborativas, na prevenção de acidentes, deslocamentos em 

regiões vulneráveis, busca de ajuda etc, etc, etc.  

 A Cruz Vermelha de Nova Friburgo também tem papel relevante no âmbito geral de 

sua ações. Desde sua fundação, trabalha com um sistema de cursos para socorro, prevenção e 

atendimento aos desabrigados. Embora seja uma rede reativa, sua ação local é reconhecida, 

replicada e comentada atingindo alto grau de confiabilidade, uma vez que nos períodos 

críticos é pela rede que circulam informações relevantes para o grupo social, propulsionando 

suas ações. Podemos vislumbrar, com mais certeza, de que em rede podemos fortalecer ações 

preventivas no contexto de desastres, assim como refletir o grau de engajamento social 

relacionados a determinados temas urgentes de resolução em nossa sociedade.  

 Parece possível também, a partir dos parâmetros aqui descritos, fortalecer outras redes, 

como algumas estudadas neste trabalho,  pois foi possível mapear, diagnosticar e prescrever 

possíveis soluções para aquelas que estão utilizando de modo restrito as potencialidades da 

rede social na internet. Outra importante intuição que a pesquisa nos despertou é que nesse 

mundo em contínua transformação, novos códigos e decodificações surgem, convocando-nos 

a estar atentos para novos ajustes e tomada de decisões. 

 

Análise crítica do percurso 

 Como já dissemos anteriormente, a percepção da necessidade de um aplicativo para 

extração de dados da rede,  nos colocou diante da inserção do elemento quantitativo na 

pesquisa. Tivemos  dificuldade para encontrar o aplicativo mais adequado ao perfil da 

pesquisa e da área de atuação, posto ser necessário o aprendizado técnico não só do 

aplicativo, mas da linguagem dos softwares complementares para gerar tabelas e gráficos. 

Superados estes desafios e certos de que as ferramentas oferecem possibilidades muito além 

das que foram utilizadas, realizamos a extração, e nos vimos diante de nova equação: a 

análise dos dados.  
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 Realizamos o cruzamento dos dados extraídos do Netvizz, com aqueles categorizados 

para a observação sistemática. A abordagem quantitativa nos deu segurança para a percepção 

das variações, padrões e tendências, enquanto os dados qualitativos nos revelaram a dinâmica 

da rede. No entanto, parece ainda possível um reescalonamento das unidades de análise para 

maior aprofundamento das dinâmicas das iniciativas.  

 Certamente,  podemos questionar se a representatividade das iniciativas analisadas 

corresponde ao que ocorre na realidade dos grupos atingidos, se não há outras iniciativas 

atuando fortemente, mas que no entanto, não foram percebidas pelos filtros estabelecidos.  

Embora essa dúvida nos acompanhe, trabalhamos com etapas de buscas distintas, assim como 

com ferramentas que nos deram segurança para seguir em frente. No entanto, sabemos que 

numa próxima etapa de aprofundamento, talvez seja possível reelaborar instrumentos de 

busca para que se amplie o panorama das ações em rede, em torno do contexto.  

   

Sugestões para futuras pesquisas 

 A pesquisa, além de apontar as iniciativas que mantém um grau de colaboração em 

torno do tema, abre possibilidades para: (i) aprofundamento, pois sendo de caráter 

exploratório nos possibilitou estabelecer parâmetros para a seleção e a análise de iniciativas 

na internet que poderão,  por exemplo, investigar os processos conectivos interacionais 

provocados pelos “actantes” , como sugerido por Latour (2012); (ii) aprofundar os 

delineamentos rizomáticos propostos por Deleuze (1995); (iii) utilizar outras ferramentas 

(aplicativos) para extração dos dados e comparar com os já minerados e analisados nesta 

pesquisa.   
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APÊNDICE A 

 
Associação dos Produtores da Micro Bacia Hidrográfica dos Lúcios e Comunidades 

vizinhas 
 
Caracterização da Associação 
 O bairro Lúcios está localizado no Km 28 da estrada Teresópolis Friburgo. É um 
pequeno bairro de produtores agrícolas próximo às montanhas, cortado por dois pequenos, 
habitualmente utilizados  para irrigação. Casa, estufas e plantações foram destruídas pelo 
volume de água que provocou a enxurrada. Como descrito no capítulo um, quinze pessoas 
morreram. Parte do bairro teve que ser reconstruído. Desde então a Associação foi criada para 
o fortalecimento das ações comunitárias.  
 
1- Dados  
 
Nome: Assoc Mbh Lúcius 
Origem: Teresópolis 
Data de criação: 26 de fevereiro de 2013  
Tipo: Grupo Público 
Recursos: Facebook  
 
2- Caracterização dos tópicos de pesquisa 
 
Curtidas: 1.297 
Compartilhamentos: 122 
Seguidores: 682 
A maioria das postagens são constituídas de fotos – 278 
Notícias	relacionadas	-	03 
Convocações/comunicados	-	06	
 
3- Interações/Experiências 
Interações Institucionais  
– Feira Orgânica -  EMATER Rio Teresópolis - Sindicato  Rural de Barra Mansa – FMCJS 
(Fórum coletivo mudanças climáticas e Justiça Social em Teresópolis) – INEA – EcoplayTour 
– Prefeitura Municipal de Teresópolis – InterTvRural – Vem pra Roça   
 
4- Ilustrar fenômenos relevantes  
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Ano de 2016 – 202 novos amigos – consolidação da feira orgânica e entrada no circuito de 
Turismo Rural. 
Ano de 2015 – 274 novos amigos (construção/inauguração da sede) e da produção no modelo 
Agricultura familiar e organização da feira orgânica 
Ano de 2014 – a página ficou inativa 
Ano de 2013 – 201 novos amigos (início da construção) 
 
5- Caracterização das Postagens  
	
As publicações são efetuadas à medida que a Associação faz conquistas para a comunidade do 
bairro de Lúcios, tais como: recebimento de um trator do tipo mini patrulha, um trator, 
construção da estufa, construção da sede, promoção de caldos, churrascos, festividades para 
arrecadação de fundos para a construção da sede, convocação aos agricultores para 
participarem do projeto da feira de Agricultura familiar, divulgação dos produtos através de 
fotos das plantações do bairro, confraternizações e divulgação de eventos de interesse dos 
agricultores. Participação na feira, convocação para presença e apoio na entrega de Projeto de 
regulamentação das feiras orgânicas da cidade.  
 
Foi possível observar que as postagens são intermitentes, não há regularidade.  
Meses como outubro, setembro e agosto ocorreram postagens duas vezes por mês. Foram 
várias no mesmo dia, de assuntos diferentes.  
Abril, por outro lado, houve várias postagens vários dias diferentes. 
 
6- Variedade de representação 
A maioria dos participantes da página são pequenos produtores rurais, profissionais ligados à 
cadeia de produção agrícola, amigos e colaboradores da Associação. 
 
7- Descrição da essência dos materiais   
As publicações são efetuadas à medida que a Associação faz conquistas para a comunidade do 
bairro de Lúcios, tais como: recebimento de um trator do tipo mini patrulha, um trator, 
construção da estufa, construção da sede, promoção de caldos, churrascos, festividades para 
arrecadação de fundos para a construção da sede, convocação aos agricultores para 
participarem do projeto da feira de Agricultura familiar, divulgação dos produtos através de 
fotos das plantações do bairro, confraternizações e divulgação de eventos de interesse dos 
agricultores. Participação na feira, convocação para presença e apoio na entrega de Projeto de 
regulamentação das feiras orgânicas da cidade.  
 
Foi possível observar que as postagens são intermitentes, não há regularidade.  
Meses como outubro, setembro e agosto ocorreram postagens duas vezes por mês. Foram 
várias no mesmo dia, de assuntos diferentes.  
Abril, por outro lado, houve várias postagens vários dias diferentes. 
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APÊNDICE B 

Pré testagem de duas iniciativas 

 

 A AVIT (Associação das Vítimas da Tragédia) é uma rede colaborativa constituída 

por moradores e voluntários da cidade de Teresópolis, atingidos ou não pelo desastre, que 

utilizam a Associação como agente de defesa dos interesses das pessoas físicas ou jurídicas 

impactadas pela catástrofe.  

 Criada em 10 de março de 2011, tem como lema “dar voz a quem não tem voz”. Para 

isso são utilizadas os seguintes recursos: telefone, sala para atendimento, a internet e suas 

ferramentas, como:  e-mail, site, facebook e twiter (listados no quadro 12) 

 Segundo a página do site, as finalidades da AVIT são, entre outras: 
a) contribuir para assegurar o uso ético e transparente dos recursos públicos, sejam 
os transferidos pela União, pelo Governo Estadual ou outros organismos, seja 
governamental ou não governamental; 
b) preservar e difundir os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 
c) demandar ações efetivas e enérgicas do poder público, a fim de restabelecer a 
normalidade da vida da população atingida. 
d) amparar as vítimas no exercício de suas cidadanias. (...) 
 Portanto, apoiar projetos sociais que visem a melhoria da qualidade de vida 
de nossos cidadãos, contribuir com a recuperação econômica de nosso Município, 
participar de projetos nas áreas de engenharia, arquitetura, urbanismo e paisagismo 
das áreas atingidas, e promover ações que aproximem os vários setores da Sociedade 
Cível Organizada que visem objetivos comuns, são fatores que possibilitam alcançar 
a finalidade da constituição da AVIT. 
  “Dar a voz a quem não tem voz” é o lema da Associação das Vítimas, que 
legitimando o exercício formal, jurídico e social da população teresopolitana que 
sofreu as conseqüências das chuvas ocorridas em 12 de janeiro de 2011, pretende 
atuar na defesa dos interesses da coletividade, seja no amparo e auxílio às vítimas, 
seja na discussão de projetos para a recuperação das áreas atingidas ou assentamento 
dos moradores que perderam suas residências.   
   Fonte: site da AVIT 

  
 Sendo suas finalidades contribuir, preservar, difundir, demandar e amparar cidadãos 

que sofreram o impacto do desastre, a Associação criou os canais da internet como um dos 

principais vetores de suas atividades.  

 A observação do site revelou que nele aparecem apenas as postagens e anúncios da 

entidade, portanto deduz-se que as possíveis interações ocorreriam por e-mail. O twiter foi 

integrado à página do facebook desde sua criação, dessa maneira as postagens no Twiter são 

automaticamente postadas na página do face, como mostra a figura 3: 

 Figura 3: Postagem AVIT – integração facebook/twiter 
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 O facebook foi a primeira ferramenta na internet, utilizada pela Associação. Através 

dele foram anunciados o uso do twiter e em seguida a criação do site. Sendo ele o canal onde  

é possível observar as possíveis interações com as vítimas e impactados pelo desastre, foi 

escolhido como a ferramenta da AVIT na internet, a ser observada e analisada. 

números de adesão à página do Facebook 
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 Total até março de 2016 

Atores sociais 789 892 272 289 381 2.802 

Fonte: elaborado pela autora 
Nos dois primeiros anos, a página no facebook teve um número alto de adesões, embora como 

observado no percurso das interações até aqui, ela tenha sido mais fortemente um veículo de 

divulgação das atividades da Associação, portanto, uma rede considerada de laços reativos, 

como apontado por Recuero (2009) e discutido no capítulo 1.2:  “da interação reativa ocorrem 

os laços associativos (decisão de interação do usuário), ou seja, o tipo de laço fraco, 

caracterizados pelas relações diluídas, mais abrangentes e menos profundas. No entanto, esses 

laços, segundo a autora são fundamentais para ampliação da rede, o que é de fato observado 

no quadro acima pelo número de adesões, embora com interações reativas e laços fracos.   

 Inicialmente, foi também observado os meses de cada ano em que houve maior 

conectividade na rede (postagens, comentários). Foram considerados nesta etapa, apenas o 

número de acessos diretos, ou seja, não foram contabilizados os compartilhamentos, nem seus 

desdobramentos. O quadro apresenta os anos/meses em que houve maior fluxo de 

conectividade na rede: 
 

AVIT – meses com maior número de conectividade 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AG SET OUT NOV DEZ 

2011      Criação X X X X X X 
2012 X X X X X X  X X X X  
2013 X            
2014 X  X    X X     
2015     X    X X X  
2016 X  X          

Fonte: elaborado pela autora 
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As conexões entre os atores da página da AVIT parece atrelada às possibilidades de atuação 

da Associação junto aos problemas emergentes, tais como moradia, indenizações, construção 

de moradias, desaparecidos, cadastramentos, atendimento ao cidadão etc,  e ao 

comportamento dos diversos atores sociais e suas movimentações  Estas possibilidades 

parecem fortalecidas pela capacidade de interação entre eles: Poder Público, Universidades, 

sociedade civil, ONGS, empresas, meios de comunicação.  

 Basicamente, a AVIT parece constituir um sistema informativo como proposto por Di 

Felice (2012) e apresentado no capítulo 1.2: “em que a troca de conhecimento em rede 

contribui para uma nova constituição de ser no mundo relacional, em que homem, ambiente e 

tecnologia passam a ter uma concepção interativa.” 

 Para aprofundar a percepção de rede como proposto por Augusto Franco (2012) ainda 

será necessário aprofundar o campo de  observação para análise dos padrões e fluxos 

interacionais.    
 

SALVE A SERRA 

 Salve Serra é uma organização civil,  que utilizou o Facebook e o Youtube, como 

ferramentas da internet para colaborar com as vítimas da tragédia. A página do facebook foi 

criada em 14 de janeiro de 2011. O canal do Youtube veiculou vídeos de campanhas para 

arrecadação de doações, os vídeos foram veiculados na página do Facebook. .  A 

observação e análise se limitará à página do  Facebook para observar as interações entre os 

atores sociais desta experiência.  

 Na página Salve a Serra, as informações sobre a proposta é apresentada nos seguintes 

termos:   
“A ação de caridade 'Salve a Serra' surgiu da necessidade de organizar os esforços 
dos voluntários interessados em ajudar as vítimas das chuvas no Estado do Rio de 
Janeiro.  
Sejamos solidários nestes tempos difíceis. As vítimas das chuvas no Estado do Rio 
de Janeiro precisam da nossa ajuda. Nossa missão é dar condições dignas aos que 
sofrem. Para isso somos um link entre os donativos e a distribuição, entre a 
informação e os agentes, entre a solidariedade e a necessidade. O Salve a Serra é um 
movimento não governamental que conta com o trabalho voluntário como sua 
principal força.” 

Fonte: Facebook Salve Serra 
  
 Essa iniciativa surge com a finalidade de ser uma ponte para levar ajuda aos atingidos. 

Ela surge três dias após o desastre, mobilizando as pessoas para doarem ou  trabalharem no 

socorro às vítimas. No quadro 14 é possível observar os meses de cada ano, em que houve 

maior conectividade, a partir da observação das interações e respostas a cada postagem: 
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Quadro 14: Salve a Serra – meses com maior número de conectividade 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AG SET OUT NOV DEZ 

2011 Criação X X          
2012 X   X X X  X X    
2013 X           X 

Fonte: elaborado pela autora 
 

A iniciativa durou 2 anos, atingiu 3.763 curtidas, inúmeras postagens e publicações dos 

visitantes.  

 As interações na página ocorrem, normalmente, após postagem do Salve Serra. Não há 

registros de postagens abertas, ou seja, apenas o administrador da página pode  postar e/ou 

compartilhar “posts”.  As interações de outros atores sociais ocorrem, somente, através de 

comentários. A distribuição das informações é centralizada pelo administrador.  
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APÊNDICE C 
 

 Iniciativas	selecionadas	a	partir	de palavras-chave plataformas do Google, Firefox e Safari.	
APÊNDICE C 

	
	
	
	
	
	
	
	

Nome	 Origem	 Tipo	 Recursos	 Endereço	 Responsável	 Início	 Obs.	
	
AVIT	

Teresóp
olis/RJ	

Associaçã
o	

Site	
Facebook	
Twiter	
mail	

http://www.avit.org.br/	
https://www.facebook.com/avit.teresopolis?fref=
ts	

Claudio	
Carneiro	

10/03/2011 	

Salve	a	
Serra	

Teresóp
olis/RJ	 Org.	civil	 Facebook	

Youtube	 https://www.facebook.com/salveaserra/?fr
ef=ts	
https://www.youtube.com/user/salveaserr
a	

Rafael	
Guarilha	

14/01/2011 	Rede	de	
Cuidados	

Petrópoli
s/	RJ	
Brasil	

ONG	 Facebook	
mail	

 
rededecuidados@gmail.com 
https://www.facebook.com/rededecuidados/ 
	

Comissão	
gestora	

2008 A Rede de Cuidados - RJ - PSI 
VERMELHO - atua em 
emergências e desastres, com 
objetivo de prevenir, minimizar e 
reconstruir condições de vida das 
populações afetadas. 

Reger		 Nova	
Friburgo/
RJ	Brasil	

Sociedad
e	Civil	e	
organizad
a	

site	 https://corregodantas.org/author/corregod
antas	

Associação	de	
Moradoes	de	
Córrego	Dantas	
–	Pres.	Sandro	
Schottz	

Março 
2001 

O	objetivo	dessa	Rede	é	possibilitar	
uma	integração	de	ações	que	
permita	a	convivência	da	população	
local	com	as	chuvas	extremas	que	
ocorrem	na	região,	reduzindo	os	
riscos	para	moradores,	
comerciantes	e	instituições. 

	
Rede	Permanente	
de	Solidariedade	

Cáritas			
CNBB	 Rede	

solidária	
Site	
Youtube	
faceboo
k	

http://caritas.org.br/	
https://www.youtube.com/user/CaritasBR	
https://www.facebook.com/caritasbrasileir
a	

Organismo	
CNBB	

Rede 
Cáritas 
brasileira 
2013 

A identidade da Cáritas Brasileira 
está essencialmente vinculada à 
atuação em situações de 
emergências. A entidade promove 
ações de solidariedade nacionais e 
internacionais de atendimento a 
comunidades afetadas por 
desastres socioambientais ou que 
estão em situação de 
vulnerabilidades em áreas de risco. 
	

GAM	–	Grupo	de	
articulação	dos	
movimentos	

Nova	
Friburgo	 Rede	

Social	
cidadã	

Facebook	
Blog	 http://gam-nf.blogspot.com.br/p/carta-de-

principios.html 
 
https://www.facebook.com/GAMfriburgo/info/	

gamnovafriburgo
@gmail.c	
om	

	

Dezembro 
de 2011 

O GAM - Grupo Articulação dos 
Movimentos surgiu em agosto de 
2011 em um encontro convocado 
através do Facebook diante do 
esvaziamento e da desmobilização 
dos diversos movimentos e grupos 
surgidos após a tragédia de janeiro. 

Prevetion	
web	 Geneb

ra-
Suíça	

Projeto	de	
oficina	da	
ONU	para	
redução	de	
riscos	de	
desastres	

Site	
Facebook	
Site		
youtube	

http://green-recovery.org/	
http://www.preventionweb.net/risk	
https://www.facebook.com/UNISDR/	
http://www.unisdr.org/	
https://www.youtube.com/user/UNISDR	

Anita	Van	
Breda	

 Atua na América  com 
ferramentas e dados 
em espanhol 

Sobrevivência	
humana	em	
desastres	

Bogotá,	
Colomb
ia	

causa	 	 http://www.supervivenciahumanaendesastres.co
m	
https://www.facebook.com/Supervivenciahuman
aendesastres	

	

MOVIL: (57) 315 301 
63 86 

EMAIL: supervive
nciahumana@gm
ail.com  

2010 
2013 

Realizou	planos	de	emergência	e	
evacuação	na	área	urbana	de	Bogotá	

Centro 
Municipal de 
Prevencion de 
Desastres 

Zacatec
as,	
Mexico	

ONG	 	 	 gestionrisk@yaho
o.com 

	
2014 	

La	Red	 Limón/Ca
ribe	
CostaRiq
uense	

Pesquisado
res	 Site	

Facebook	
twiter	

http://www.desenredando.org	
http://www.la-red.org/	
http://www.facebook.com/desenredando		
http://www.facebook.com/groups/10713925	
http://twitter.com/desenredando	

Virgínia	
Jemenez	

Agosto 
1992 

A	Rede	tem	uma	estrutura	virtual	e	
não	linear	em	forma	de	espiral.	No	
centro	do	espiral	há	o	chamado	
grupo	promotor,	formado	por	31	
pesquisadores	de	diversos	países.	Os	
projetos	da	Rede	se	estruturam	
sobre	o	conceito	de	colaboração	
interinstitucional.	

Green	
Recovery	e	
Reconstruction	

Washingt
on,	DC.	
EUA	

Programa	
piloto	online	
recuperação	
e	
reconstrução	

site	 	 	 	 	
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APÊNDICE D 

20 iniciativas selecionadas no Netvizz 
 
1- Memorial 12 De Janeiro - Tragédia Da Serra Do Riohttps://www.facebook.com/pages/Memorial-12-De-Janeiro-
Trag%C3%A9dia-Da-Serra-Do-Rio/609942962392333 

 
 2- Sos vítimas da tragedia de teresopolis  
https://www.facebook.com/Sos-vitimas-da-tragedia-de-teresopolis-615379908571719/ 

 
3-  January 2011 Rio de Janeiro floods and mudslides - https://www.facebook.com/pages/January-2011-Rio-de-
Janeiro-floods-and-mudslides/581033928652619 

 
4- January 2010 Rio de Janeiro floods and mudslides -  
      https://www.facebook.com/pages/January-2010-Rio-de-Janeiro-floods-and-mudslides/1415881268654171  

 
 5- AVIT 
https://www.facebook.com/Avit-210413695668327/ 
https://www.facebook.com/Movimento-das-Vítimas-da-Tragédia-de-2011-265400743826854/  

 
6- Transforma Petrópolis 
https://www.facebook.com/TransformaPetropolis/ 

 
7- Cruz Vermelha Brasileira Nova Friburgo 
https://www.facebook.com/cruzvermelhanovafriburgo/ 

 
8- Alerta chuva em Nova Friburgo 
 https://www.facebook.com/Alerta.chuva.em.Nova.Friburgo/  

 
9- Resgate Da Memoria dos Desaparecidos da Região Serrana 
ttps://www.facebook.com/resgatedamemoriadaregiaoserrana/  
 
10- Região Serrana em Alerta 
 https://www.facebook.com/RegiaoSerranaEmAlerta/ 

 
11- Alerta Região Serrana 
  https://www.facebook.com/Alerta-Região-Serrana-446139662116312/ 

 
12- S.O.S. Região Serrana 
 https://www.facebook.com/sosregiaoserrana/  
https://www.facebook.com/groups/ 

 
13- Solidariedade região serrana   
https://www.facebook.com/Solidariedade-região-serrana-176836385688464/  

 
14- Pelada Beneficente (Tragédia da Região Serrana, RJ) 
 https://www.facebook.com/Pelada-Beneficente-Tragédia-da-Região-Serrana-RJ-193938657288444/  

 
15- Desastres em 2011 
https://www.facebook.com/pages/Desastres-em-2011/263117130518778 

 
16- Sos vitimas da tragedia de teresopolis 
 https://www.facebook.com/Sos-vitimas-da-tragedia-de-teresopolis-615379908571719/  
 
17- Movimento das Vítimas da Tragédia de 2011 
https://www.facebook.com/Movimento-das-Vítimas-da-Tragédia-de-2011-265400743826854/  

 
18- January 2011 Rio de Janeiro floods and mudslides 
https://www.facebook.com/pages/January-2011-Rio-de-Janeiro-floods-and-mudslides/581033928652619  

 
19- Ajuda Humanitária Brasil 
 https://www.facebook.com/ajudahumanitariabrasil/  

 
20- Teresópolis - Ajuda Humanitária 
 https://www.facebook.com/pages/Teres%C3%B3polis-Ajuda-Humanit%C3%A1ria/121324638042876 

 


