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“O que está em jogo afinal? 
#ninjasomostodos, o midialivrismo e o 
midiativismo se encontram numa 
linguagem e experimentação que cria outra 
partilha do sensível, experiência no fluxo e 
em fluxo, que inventa tempo e espaço, 
poética do descontrole e do acontecimento.”  

 

(Fábio Malini e Henrique Antoun) 



 
 

RESUMO 

 

A cibercultura ocasionou mudanças nos processos de comunicação na 

contemporaneidade, principalmente no tocante aos polos de produção e difusão de 

informação, dando significativa visibilidade à mídia livre e aos movimentos pós-

massivos, auxiliados pela comunicação estabelecida através dos dispositivos portáteis, 

conexões móveis (Wi-Fi, 3G, 4G) e outras ferramentas digitais, como sites de redes 

sociais, além das transmissões via streaming e plataformas colaborativas. Este novo 

fenômeno comunicacional midiático, com comunicação P2P, carrega elementos híbridos, 

convergentes e multimídia, através dos quais os sujeitos protagonizam novas práticas 

midiáticas e, desta maneira, põem em tensão as relações de poder no ecossistema 

midiático pela atuação em movimentos pós-massivos da pós-modernidade, como o 

Midialivrismo. Com o objetivo de entender como acontece esse fenômeno, analisamos a 

configuração do midialivrismo – a partir do conceito de Fábio Malini e Henrique Antoun 

(2013) – de maneira convergente às manifestações sociais ocorridas no Brasil a partir de 

2013, com os coletivos livres Mídia NINJA e Jornalistas Livres, convergente, também, à 

cibercultura, tendo como norte às leis da cibercultura de André Lemos (2003). Esses 

coletivos emergem deste cenário, que mescla ativismo ciber-presencial, possibilitando 

bases para refletirmos sobre os pontos de tensão e conexão entre práticas de mídia livre 

e a mídia corporativa, apontando na direção de um pós-jornalismo. A partir do método 

do observador participante, e com o auxílio da teoria fundamentada (DIC, 2005), 

coletamos e analisamos o material produzido pelos midialivristas na cibercultura. 

Mediante a análise e interpretação, resultou num mapeamento de um conjunto de 

práticas midialivristas. Esse percurso facilitou identificarmos as atividades do 

midialivrista nas redes da internet e na rua, e como os três fatores 

(consumo/compartilhamento/produção) condicionados entre si, acabaram se 

conectando, numa demonstração do que vem a ser essa nova relação da mídia livre com 

o jornalismo, como mídia alternativa, e de como ela interage na sociedade midiatizada, 

de maneira colaborativa, ao universo dos protestos e movimentos sociais. 

 
Palavras-chave: Movimentos em Rede. Mídia Livre. Midialivrismo. (Pós-)Jornalismo. 

Apropriação de práticas midiáticas.  
  



 
 

ABSTRACT 

 

Cyberculture has caused changes in communication processes in the contemporary 

world, especially in relation to the poles of information production and diffusion, giving 

significant visibility to free media and post-mass movements, aided by the 

communication established through portable devices, (Wi-Fi, 3G, 4G) and other digital 

tools such as social networking sites as well as streaming and collaborative platforms. 

This new media communication phenomenon, with P2P communication, carries hybrid, 

convergent and multimedia elements, through which the subjects carry out new media 

practices and, in this way, put in tension the relations of power in the mediatic 

ecosystem by acting in Postmodernity post-mass movements, such as midialivrism. In 

order to understand how this phenomenon occurs, we analyze the configuration of 

midialivrism (MALINI; ANTOUN, 2013) in a convergent way to social manifestations that 

have occurred in Brazil since 2013, with the free collectives Mídia NINJA and Jornalistas 

Livres (Free Journalists), also converging to cyberculture, ruled by the cyberculture laws 

(LEMOS, 2003). These collectives emerge from this scenario, which mixes cyber-

presence activism, providing the basis for reflecting on the points of tension and 

connection between free-media practices and corporate media, pointing to post-

journalism. From the participant observer method, and with the aid of the grounded 

theory (DIC, 2005), we collect and analyze the material produced by midialivists in 

cyberculture. Through analysis and interpretation, it resulted in a mapping of a set of 

midialivist practices. This path made it easier to identify the midialivist's activities in the 

internet and street networks, and how the three factors (consumption / sharing / 

production) conditioned each other, ended up connecting, in a demonstration of what 

this new relationship of free media with Journalism as an alternative media in the 

mediatized society and how it interacts, in a collaborative way, on the social protest and 

movements. 

Keywords: Networking. Free Media. Midialivrism. (Post-) Journalism. Media practices 

appropriations. 
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INTRODUÇÃO  
 

Vivenciamos hoje novas formas de estar, interagir e comunicar no mundo. A 

cibercultura ocasionou significativas mudanças nos processos de comunicação na 

contemporaneidade, no tocante aos polos de produção e difusão de informação na 

sociedade. A telemática, por sua vez, de forma pervasiva, estabelecida a partir de um 

sistema digital em rede, além de permitir formas singulares de convergência, permitiu a 

liberação da palavra nas mãos dos usuários da internet. 

Desde então, a sociedade contemporânea vivencia um furacão de mudanças que 

estão afetando os seus rumos. A midiatização da sociedade está transformando e 

redefinindo práticas, desde as culturais e sociais até as de trabalho, produção, circulação 

e consumo. Estamos presenciando processos estéticos e políticos globais, processos de 

mutação social, pelos quais emergem novos sujeitos do discurso e sujeitos políticos na 

produção midiática. 

Uma vez que o campo da comunicação e da produção de conteúdos é estruturante 

no capitalismo do conhecimento1, o modelo industrial fordista2, mecanicista, fabril, que 

determinou uma cultura e um dado modo de pensamento, além de uma determinada 

concepção estética, vem dando lugar a uma problematização da vida em rede, como já 

pontuou Ivana Bentes (2015), mediante um paradigma biotecnológico, incluindo 

processos viróticos, por contaminação, e que sobrevém nos meios de produção de 

conhecimento, entre eles o jornalismo. 

O jornalismo, enquanto modelo de mercado da grande mídia, por ser uma das 

profissões mais vulneráveis a tais mutações, como bem discutiu Maria Targino (2009), 

coloca-se no ponto de tensão destes meios, levando-os à (re)configuração de um novo 

ethos, agora aberto à participação, em um processo de colaboração e influência do 

                                                           
1 Por capitalismo do conhecimento nos referimos às transformações mais amplas no próprio campo da 
economia no chamado capitalismo cognitivo ou pós-industrial, o qual coevoluiu juntamente com os 
processos de comunicação de massa, pois, em “contraponto ao trabalhador colocado do modo de 
produção do capitalismo fordista, o capitalismo cognitivo, em sua versão pós-industrial, demanda um 
trabalhador comunicativo” (SANSON, 2009, p. 206). Há, assim, uma ruptura da concepção de trabalho da 
sociedade industrial, “agora, com a introdução das Novas Tecnologias da Comunicação e Informação 
(NTCI), as mudanças são significativas. Cada vez mais a valorização do trabalho repousa sobre o 
conhecimento, sobre a capacidade de interação com a máquina, superando a mera subordinação” 
(SANSON, 2009, p. 208). 
2 Com isso não estamos dizendo que o modelo de produção fordista deixou de existir, mas que perde a 
centralidade de outrora, com a disseminação das redes sociais, plataformas, dispositivos de publicação e 
difusão de conteúdos. 
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público, que interage com os conteúdos a partir das suas estruturas em fluxos 

horizontais, reticulares, interconectados. 

Neste contexto, de reformulações de modelos, há também a expansão midiática 

das micromídias, aquelas de pequeno porte, as quais, alternativamente aos 

conglomerados meios da comunicação, estão produzindo informações de forma não-

industrial, livres das ideologias corporativas e interesses mercadológicos, embora, na 

maioria das vezes, sem fins lucrativos. Mais conhecidos por mídias livres, essas 

micromídias se propõem a fazer um jornalismo ativista, de forma mais democrática, e 

capaz de ter poder de decisão, voz ativa, no debate público a respeito dos temas 

controlados pela mídia mainstream. 

Além disso, as revoluções que atualmente incidem nas sociedades ao redor do 

mundo, não possuem as mesmas características tradicionais. Mudaram as revoluções e 

mudou, inclusive, o modo de se fazer revolução, embora ainda seja preservado o seu 

lugar: as ruas e as praças públicas. A partir de então, em uma sociedade midiatizada e 

pós-moderna, em que encontramos pós-mídias massivas, muitas manifestações 

eclodem, primeiramente, a partir do mundo virtual, na internet, e atingem as ruas.  

A internet, por sua vez, é uma propulsora dessas tantas mudanças e 

reconfigurações que estamos vivenciando em uma “sociedade em rede” (CASTELLS, 

2013). Agindo sobre o modo de pensar até as pautas reivindicadas, nos modos de 

interagir e conviver, a internet adentrou fortemente a vida dos atores sociais. Segundo 

Cecilia Cavalcanti e Renata Fontanetto (2014, p.2), “um novo ingrediente adentrou o 

furacão das revoluções modernas, servindo de espelho para aquilo que é feito pelo povo, 

e ele se chama Internet”. As mesmas autoras acrescentam que “as revoluções de 

atualmente contam com teias de divulgação que correm em múltiplas direções, que as de 

antigamente não conheceram” (CAVALCANTI; FONTANETTO, 2014, p.2). 

As teias e os nós de divulgação na pós-modernidade têm enfraquecido, ou até 

mesmo quebrado, os modos convencionais de comunicação dos grandes meios (a, assim 

chamada, macromídia). As redes sociais digitais são constituintes dessa nova forma 

global e universal de comunicação e têm sido frequentemente usadas para divulgação, 

interação, compartilhamento e organização de conteúdo pessoal entre usuários da 

internet, e também de protestos e seus conteúdos. Na rede social Facebook, como 

também no Twitter, temos exemplos preponderantes das ações dos atores em rede 

sobre essa nova forma tecnossocial, a qual estamos presenciando e vivenciando.  
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No Brasil, segundo a pesquisa do PBM 20153 (Pesquisa Brasileira de Mídia), o uso 

da internet aumentou consideravelmente e de forma relevante. A internet foi apontada 

por 42% dos brasileiros como o meio de comunicação que o entrevistado utiliza mais. 

Outro dado relevante é o uso da rede social Facebook que, dentre as redes sociais e os 

programas de trocas de mensagens instantâneas, é a mais utilizada, com 83% de adesão 

dos usuários. Nesta direção, Manuel Castells (2013, p. 171) estabelece uma conexão 

importante entre internet e movimentos sociais em rede na contemporaneidade: “eles 

comungam de uma cultura específica, a cultura da autonomia, a matriz cultural básica 

das sociedades contemporâneas”.  Assim, a forma de a sociedade desafiar a dominação 

prevalecente sobre ela é conectando seus cidadãos entre si, compartilhando suas 

indignações, “sentindo o companheirismo e construindo projetos alternativos para si 

próprios e para a sociedade como um todo” (CASTELLS, 2013, p. 170). 

Então, a partir dos novos modelos de comunicação autônoma, os movimentos 

sociais estão sendo reinventados e, portanto, apresentam novas reproduções. Como 

destaca Manuel Castells (2013), além de fazerem uso das tecnologias digitais e da 

internet para informarem sobre suas ações, tais movimentos estão reformulando suas 

estratégias e agenciamentos. Por sua vez, o midialivrismo (ativismo midiático) é 

potencializado com as tecnologias e incrementa sua busca pela expansão da liberdade de 

expressão e da efetiva democratização informacional, a qual, como apontou Ignacio 

Ramonet (2012), tende a enfrentar as oligarquias midiáticas e o cenário de concentração 

em que a grande mídia se faz hegemônica. 

A produção instantânea realizada pelo midialivrismo, que são, também, uma 

multidão heterogênea (BENTES, 2015), desarticula os intermediários clássicos, 

colocando em xeque a “reserva de mercado” que existia para os formadores de opinião 

da macromídia e indicam para outros modelos e campos expandidos, que, como enfatiza 

Bruno Latour (2012) na sua teoria ator-rede, não pensam o “homem” desconectado de 

suas próteses e dispositivos. Assim, as redes sociais, com sua singularidade, grandeza e 

seus processos de subjetivação, quebram a lógica da reprodução por meio da 

informação e da comunicação que paralisa e domestica os acontecimentos, reduzindo a 

imprevisibilidade, assentindo ao já sabido. De fato, essa proliferação e disseminação de 

mídias pós-massivas já acontece e criam uma nova ecologia midialivrista mediante um 

                                                           
3 A pesquisa completa por ser acessada por esse link: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-
de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-
2015.pdf  
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número admirável de coletivos, redes, grupos e também perfis: atores sociais que, 

individualmente, ou em grupo, passam a se ver e admitir como produtores relevantes de 

conteúdo.  

Assim, a ideia de que “a mídia somos nós”, esse aglomerado de singularidades 

que podemos acessar, com que podemos interatuar e trocar, é realmente uma mutação 

antropológica. Um ponto importante a ser observado nessa mutação, como diz Ivana 

Bentes (2015), é que não foi o jornalismo que se tornou o exemplo das trocas nas redes, 

mas a conversação, modelo de comunicação pós-mídia de massa. Na pós-modernidade e 

comunicação pós-mídia de massa, o emprego do prefixo pós se dá para indicar que 

estamos problematizando um campo (BENTES, 2015), a saber: a modernidade e o 

próprio jornalismo, como prática discursiva. Logo, o que nos interessa nesse prefixo é 

sinalizar para a emergência desse campo aberto e, ao mesmo tempo, desconfigurado de 

experiências muito heterogêneas e diferentes de midialivrismo (e midiativismo) que 

vieram à tona nas redes sociais, assim como também as possibilidades de conversação e 

interconexão incessantes.   

Neste momento que estamos presenciando, de acordo com Ivana Bentes (2015), 

os conceitos clássicos de jornalismo já não dão conta das experiências que estão sendo 

realizadas. Nem mesmo o conceito de multidão de Antônio Negri (HERD, NEGRI, 2005) é 

capaz de exaurir as possibilidades e matrizes conceituais que podemos evocar do campo 

da comunicação. No entanto, utilizamos o conceito de multidão em nossa pesquisa para 

compreender a sinergia e cooperação entre singularidades diferentes, e distinguir a 

multidão cooperante de uma massa amorfa e “irracional”. 

Nesta perspectiva, enxergamos nessa sociedade, como aponta Gabriel Tarde 

(2007, p. 36), uma “possessão recíproca, sob as mais variadas formas, de todos por cada 

um”. Essa progressão recíproca, que é uma captura mútua capaz de instituir fluxos de 

crenças e de desejo que constroem iminentemente o mundo, estabelece formas 

diferentes de pensar o social, vistas a cooperação e a coordenação entre cérebros 

antecederem as relações entre trabalhador e capitalista, explorado e explorador, 

relações estas que são estabelecidas na primeira relação de cooperação e coordenação 

(LAZZARATO, 2006). 

Ponderando sobre a mídia livre, articulamo-la a um sujeito qualquer, o qual 

chamaremos de midialivrista, diferente do jornalista dos conglomerados de notícia, não 

estando em um protesto, ato, manifestação, tão somente para registrar (ou reportar) 
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dentro de uma relação de trabalho. Ele é, também, parte do corpo dessa multidão e a 

comunicação feita por ele é uma das formas de mobilizar e organizar, expressar, essa 

multidão.  

Esse contexto situa a nossa pesquisa, e, também, o que discutimos em nosso 

trabalho. Inspirados em movimentos, protestos e mobilizações ao redor do mundo, 

como a Primavera Árabe e o Occupy Wall Street, uma onda de manifestações eclodiu no 

Brasil. As primeiras manifestações são registradas ainda no ano de 2011, mas, o auge, 

em nosso país, acontece no ano de 2013, no mês de junho, quando surgem as chamadas 

Jornadas de Junho. Nessas jornadas, multidões foram às ruas, em catarse, lutar contra as 

mais variadas injustiças e desordens sociais, políticas, econômicas e culturais que 

afligem o país. As mobilizações continuaram nos meses seguintes, com menos 

participação dos manifestantes nas ruas, mas, nas redes da internet, continuavam as 

ações de ativismo midiático. Dos anos de 2014 até o início 2016, também ocorreram 

mobilizações urbanas, com números exuberantes de manifestantes nas ruas, entrando 

para a história do Brasil como as maiores mobilizações urbana que já aconteceram no 

país. 

A novidade que damos destaque nessas manifestações e movimentos sociais, é a 

presença da internet (com suas plataformas digitais) e do celular, que se coloca não 

apenas como um instrumento de comunicação, mas como o (principal) mecanismo de 

organização. E, como destacou Céli Pinto (2014, p. 138), “neste particular o celular é o 

instrumento fundamental”, não apenas por sua qualidade de garantir o uso da internet, 

“mas pela possibilidade de uma comunicação imediata, que permite uma grande 

mobilidade e capacidade de ocupação de espaço”. 

Destacamos também as redes sociais digitais que foram de grande valia no início 

e no decorrer desse processo (com os midialivristas atuando como hackers de 

narrativas e das manifestações). Isso porque, como pontuou Fernandes e Roseno 

(2013), a forma de comunicação proposta por elas é inovadora. A horizontalização e 

multiplicação dos fluxos informacionais propiciadas por elas favorecem as práticas do 

midialivrista, dos quais situamos nessa pesquisa a Mídia Ninja e os Jornalistas Livres.  

Essas transformações, que percebemos nos movimentos contemporâneos, são 

parte de um processo muito maior que conhecemos hoje como cibercultura, resultante 

de um intercâmbio que acontece entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias. A 

sociedade, nessa ocasião, adota uma nova postura e desenvolve seu modo de viver de 
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acordo com a gigantesca quantidade de informações e conteúdos que a internet 

possibilita – sendo o ambiente comunicacional que mais proporciona ao usuário modos 

de participação e compartilhamento de conhecimento. E, como bem pontuou Clay Shirky 

(2011), além de reduzir o custo de transmissão de palavras, a internet reduziu também 

o custo de produção/difusão de imagens, vídeos, voz e dados brutos, e tudo aquilo que 

possa ser digitalizado, favorecendo a atividade das mídias alternativas, e, 

consequentemente, favorecendo e reconfigurando os protestos e movimentos sociais 

pós-modernos. 

Assim, percebemos estes movimentos como novos tipos de movimento 

democrático que estão surgindo e reconstruindo a esfera pública, incitando o 

desenvolvimento de formas de autogoverno (CASTELLS, 2013, p. 177) por parte do povo 

insatisfeito com as condições de vida do mundo contemporâneo, e que propõe 

horizontalização e multiplicação dos fluxos informacionais, proporcionadas pela 

midiatização da sociedade, de modo a favorecer o aparecimento de um novo ator 

comunicante: o midialivrista, que está para além das definições clássicas do jornalismo, 

como a ideia de cidadão-repórter4 (COSTA, 2009). 

Diante deste contexto, dessa teia de movimentos e nós que se criaram nas redes 

da internet e ocuparam as ruas e praças públicas do país, destacamos o nosso corpus de 

estudo: o coletivo de mídia livre Mídia NINJA5, que ganhou visibilidade a partir 2013, 

depois das Jornadas de Junho, e, também, a Rede Jornalistas Livres, surgida em 2015, 

com propostas similares as dos Ninjas. Estes coletivos de midialivristas levaram às telas 

dos computadores e celulares de vários sujeitos sociais, narrativas in loco, de forma 

direta, exibindo o que ocorria nas ruas e praças públicas do país, combinando 

experiências presenciais e virtuais, abrindo espaço de interlocução com o público – que 

em algumas ocasiões se coloca como cooperador e em outros momentos como um 

replicador das produções a partir de sites de redes sociais, como o Facebook. 

Deste modo, contemplamos a Mídia NINJA e a Rede Jornalistas Livres como 

exemplos de expoentes maiores das novas mídias ativistas pós-massivas, que deram 

ampla visibilidade e combustível para a propagação de expressões midiáticas similares 

                                                           
4 Segundo Ana Maria Brambilla (2006, p.166), “três correntes básicas se fazem presentes entre as razões 
que movem a atividade de um cidadão-repórter: o desejo de pertencimento a uma coletividade, 
aprimoramento de habilidades individuais e a mera resposta à solicitação da atividade”. 
5 Sigla para Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. 
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pelo Brasil. Os seus “repórteres”6 se colocaram no meio das aglomerações, 

testemunharam e interagiram com os fatos, como “narradores-personagens”. Assim, 

excita-nos estudá-los, pois propiciam o deslocamento dos moldes de registro 

jornalístico, suas estruturas narrativas, cognitivas, éticas, estéticas, organizacionais. 

Levando em consideração a riqueza do debate que pode ser realizado a respeito destas 

práticas midiáticas alternativas, a Mídia NINJA e a Rede Jornalistas Livres, constituímos 

nosso objeto de estudo como uma modalidade de mídia livre, de midialivrismo. A 

definição de midialivrista que abordamos no trabalho, é dada por Fábio Malini e 

Henrique Antoun (2013).  

Buscando problematizar tais mudanças ocorridas na sociedade midiatizada, 

nosso estudo tem como objetivo analisar essa recente configuração do midialivrismo e 

como ele tomou forma, com as manifestações sociais ocorridas no Brasil a partir de 

2013, na cibercultura. Metodologicamente, para organizar os procedimentos de 

avaliação, nos empenhamos em nosso estudo para: 1) Discutir o papel das redes sociais 

digitais como um possível filtro de informações jornalísticas, de contrapoder e 

estratégias democráticas, e seu desempenho na organização dos movimentos 

contemporâneos em rede; 2) Analisar como o midialivrismo, a partir das plataformas 

digitais e dispositivos móveis, está impactando o jornalismo coorporativo, abordando as 

reconfigurações em suas atividades; 3) Abordar os diferenciais da informação trazidos 

pelas mídias livres, hodiernas na internet, com intuito de apontar as novas práticas 

midialivristas. 

Para contemplarmos nossos objetivos, foi imprescindível, inicialmente, fazermos 

uma pesquisa exploratória para proporcionar uma visão geral acerca do assunto (GIL, 

1999), definindo objetivos para uma maior aproximação da questão através de 

levantamento bibliográfico e uma análise aproximada do fenômeno estudado. Por 

conseguinte, fizemos um levantamento de autores e obras sobre assuntos concernentes 

a esta pesquisa – mídia livre, jornalismo, movimentos sociais, ativismo midiático, 

dispositivos móveis, cibercultura, internet, práticas sociais e midiáticas, redes sociais 

digitais, indústria cultural, pós-modernidade, produção de conteúdo e participação na 

web – mais especificamente no que pertence à prática midialivrista (midiativismo), à 

                                                           
6 Esses sujeitos são mais que também manifestantes entre a multidão, são o que o midialivrista Alexandre 
falou em uma entrevista concedida a Thiago Almeida (2015, p. 101-102): “os midialivristas na verdade 
não são só os olhos da população, mas também os braços e as pernas, com o auxílio das ferramentas 
usadas na transmissão – as próteses tecnológicas”. 
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mídia livre e sua dinâmica com o jornalismo e movimentos sociais, com suas narrativas 

de noticiabilidade. 

O levantamento foi imprescindível para a compreensão do tema e fundamental na 

etapa das análises, com a pesquisa explicativa que, segundo Antonio Carlos Gil (2002, 

p.42), “tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos”, configurando uma forma que nos 

auxiliou a compreendermos como o midialivrista, com a Mídia NINJA e os Jornalistas 

Livres, passaram de meras mídias livres, na cibercultura, para atingir o status de 

organizadores, produtores e emissores de conteúdo, propondo um pós-jornalismo 

(BENTES, 2015). 

Os estudos sobre tecnologias móveis também foram inseridos no percurso, de 

modo que eles iluminassem uma recepção da mídia diferente das de tempos passados, 

que fazem com a mídia livre atue de maneira diferenciada do repórter das corporações 

de jornalismo, mesmo que ambas as mídias se desenvolvam em dinâmicas distintas. 

Assim, através dos estudos e análises realizados, percebemos que o ativismo midiático 

do midialivrista converge para uma experiência que pode ser desenvolvida em qualquer 

lugar e através de qualquer ator social. Grande parte dessa constatação se dá por meio 

da observação da apropriação de práticas midiáticas que os usuários fazem das novas 

tecnologias da informação e da comunicação. 

Analisamos os coletivos de mídia livre Mídia NINJA e Jornalistas Livres, sua 

postura e maneira participativa na internet e suas implicações para a sociedade em rede 

e o jornalismo. Portanto, metodologicamente, valemo-nos da observação e, assim, da 

inserção do pesquisador nos meios utilizados pelos midialivrista, em forma de 

observador participante, que “assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um 

membro do grupo” (GIL, 1999, p. 113). 

Para a melhor apuração dos dados observados e material coletado, fizemos um 

mapeamento de um conjunto de as atividades desempenhadas pelos midialivristas. Para 

isso, estabelecemos como linha norteadora da análise a convergência de três fatores 

capazes de facilitar a percepção de apropriação de práticas midiáticas: 

compartilhamento e produção, descentralização do polo de emissão, conectividade em 

rede e reconfiguração das práticas midiáticas e sociais, ou seja, as três leis da 

cibercultura – consumo, compartilhamento e produção. 
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A Teoria Fundamentada7 (DIC, 2005), por ser “uma metodologia indutiva que se 

aproxima do assunto a ser investigado sem uma teoria a ser testada”8, foi importante 

durante o processo de análise. Esse caminho metodológico facilitou identificarmos as 

atividades do midialivrista nas redes da internet e na rua. E como os três fatores acima 

mencionados – consumo, compartilhamento e produção – são condicionados entre si, 

acabaram se conectando, numa demonstração do que vem a ser essa nova relação da 

mídia livre com o jornalismo, como mídia alternativa, e de como ela interage na 

sociedade midiatizada, de maneira colaborativa, ao universo dos movimentos sociais. 

 No primeiro capítulo do trabalho, apresentamos os efeitos das transformações 

midiáticas no contexto das articulações dos protestos e movimentos sociais em torno de 

mobilizações coletivas. Discutimos a reconfiguração dos movimentos sociais 

contemporâneos a partir das tecnologias digitais e da emergência de novos contextos 

políticos, avaliando o contexto global, marcado por ondas de manifestações. Assim, 

associamos o contexto internacional às mobilizações que ocorreram no Brasil a partir de 

2013, e explicamos como este conjunto de ações contribuiu para o fortalecimento de 

articulações de rede de ativismos e políticas, dentre as quais se enquadra o 

midialivrismo (ou midiativismo). Alguns autores, como Manuel Castells (2013) e Maria 

da Glória Gohn (2014), nos auxiliaram na abordagem desse fenômeno midiático, 

carregado de novos elementos híbridos, convergentes e multimídia, movimentos estes 

construídos no mesmo momento que se expressam. Com isso, apresentamos a 

autonomia que as smart mobs, as multidões inteligentes, ganharam a partir do advento 

das plataformas digitais, produtos da comunicação P2P, como as redes sociais Facebook 

e Twitter, dando ênfase à mídia livre. 

No segundo capítulo, apresentamos esse novo fenômeno midiático como um 

elemento constituinte de uma sociedade pós-moderna. A pós-modernidade aqui é vista 

sob o signo da sociedade midiatizada. Expomos, com Gianni Vattimo (1992), que os mass 

media são uma característica das sociedades desenvolvidas, nas quais presenciamos a 

emergência de uma sociedade da comunicação generalizada, abrindo oportunidades para 

culturas e dialetos. Da ideia de comunicação generalizada, estendemos o olhar para 

outras formulações conceituais voltadas para a complexidade sociocultural: sociedade 

                                                           
7 Conhecida pela nomenclatura inglês Grounded Theory, a Teoria Fundamentada se constitui em uma 
teoria geral que é aplicável tanto a estudos qualitativos quanto a quantitativos. Em nossa pesquisa, 
entretanto, salienta-se o caráter qualitativo da teoria. 
8 Em A Teoria Fundamentada como método de pesquisa, por Cândida Martins Pinto. Disponível em: 
<http://migre.me/w5HJr>. Acesso em: 10/11/2016. 

http://migre.me/w5HJr
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midiatizada, cultura do digital (LEMOS, 2010; SANTAELLA, 2010), autonomia 

(CASTELLS, 2013), acesso (SANTAELLA, 2010), uma sociedade de cultura híbrida (HALL, 

2006), com identidades não fixas, suspensas e que migram e se movem, como moving 

roots9 (MARTÍN-BARBERO, 2006). Nessa perspectiva recorremos à noção de 

espetacularização, a partir de Guy Debord (1997), característica da mídia de massa, que 

chamamos de macromídia, nos referindo aos coorporativos jornalísticos. Observamos, 

então, como o jornalismo coorporativo atua sobre os fatos, e particularmente como faz a 

cobertura dos movimentos e protestos, a exemplo dos que nas ruas ocorreram e praças 

públicas no Brasil.  

  A partir desse epítome, que situa a sociedade midiatizada, com o deslocamento 

das identidades subjetivas e profissionais e o aparecimento no trabalho e vida cotidiana 

de novos sujeitos, teorizamos sobre o midialivrismo (ou mídia livre), com suas formas 

de narrar e interagir, em meios às mobilizações urbanas no Brasil, tomando o 

pensamento de  Fábio Malini e Henrique Antoun (2013), a partir do princípio das três 

leis da cibercultura de André Lemos (2010), com o foco na apropriação das práticas 

midiáticas. Seguindo tais discussões e apontamentos, no terceiro capítulo empenhamo-

nos na continuidade do trabalho, na direção da análise das práticas ativistas dos 

coletivos de mídia livre. Desenvolvemos as análises de alguns materiais produzidos 

pelas mídias livres (Mídia NINJA e Jornalistas Livres), a fim de aferirmos a importância 

dos processos culturais subjacentes às expressões midiáticas, associando-as ao contexto 

da midiatização, dos movimentos pós-massivos e ao jornalismo.  

Com os coletivos Mídia NINJA e Jornalistas Livres, e suas formas expressivas de 

apropriação de práticas midiáticas (uso de plataformas e aplicativos digitais, e 

dispositivos móveis), percebemos um surgimento de um midialivrismo e movimentos de 

massa pós-modernos. E, mais do que isso, os entendemos como sendo parte de uma 

experiência de subjetivação coletiva singular, audiência que interage, comenta, informa, 

analisa e dialoga nas redes e nas ruas, e que orienta os indivíduos espacialmente e 

subjetivamente. Enxergamos na prática do midialivrismo (ou midialivrismo, ou ainda 

ativismo em rede) desses sujeitos uma modalidade de “pós-jornalismo”, que não se 

fechou em uma narrativa “monolinguística” (BENTES, 2015), apenas falando para um 

grupo, e sim atravessou mundos, apontando como grupos distintos veem-se a si mesmo 

e aos outros no planeta.  

                                                           
9 Raízes em movimento, ou raízes que se movem. 



23 
 

As análises em nosso estudo, por meio dos processos metodológicos apontados, 

nos proporcionaram uma pesquisa de natureza qualitativa que, segundo Lucia Santaella 

(2010b), dá destaque à interpretação dos dados e não à sua mensuração. A partir dela 

temos uma melhor compreensão da complexidade da questão e a acuidade da 

importância que o surgimento (reconfiguração) de uma nova categoria do 

midialivrismo, e as transformações decorridas de suas práticas, traz para o estudo da 

área da comunicação social, mais especificamente do jornalismo e das mídias livres. 
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1. PROTESTOS E MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE 

 

1.1 O ESTOPIM DOS MOVIMENTOS DE MASSA CONTEMPORÂNEOS  

 

 Na gênese do mundo, a primeira coisa criada, segundo os escritos bíblicos, foi a 

luz. No caso dos movimentos de massa contemporâneos, pode-se dizer que foi a chama 

gerada pela autoimolação do vendedor de frutas Mohamed Bouazzi, no dia 17 de 

dezembro de 2010, que, por conseguinte, desencadeou a chamada Primavera Árabe.  

Em um lugar totalmente inesperado, em Sidi Bouzid, cidade localizada na região 

da Tunísia, com cerca de 40 mil habitantes, o cidadão Mohamed Bouazzi, de apenas 26 

anos de idade, ficou gravado na história como aquele que mudou o destino do mundo 

árabe. Em frente ao prédio do governo daquele país, o jovem deu o seu último grito de 

protesto contra a humilhação que cotidianamente sofria – que era, para ele, o repetido 

confisco de sua banca de frutas e verduras pela política local – ateando fogo contra seu 

próprio corpo. 

Toda essa ação de Mohamed Bouazzi à guisa de protesto, foi registrada pelo seu 

primo Ali, que, logo após, distribuiu (compartilhou) o vídeo pela internet. A partir daí,  

 

houve outros suicídios e tentativas de suicídios simbólicos que 
alimentaram a ira e estimularam a coragem da juventude. Em poucos 
dias, começaram a ocorrer demonstrações espontâneas por todo o país, 
iniciando-se nas províncias e depois se espalhando para a capital, no 
começo de janeiro, apesar da repressão selvagem da política, que matou 
pelo menos 147 pessoas e feriu outras centenas. (CASTELLS, 2013, p. 
29). 

 

 Esses atos combinados na grande rede que envolve internet e sociedade, 

ocorridos em praça pública levaram, em curto prazo, à exoneração do chefe do Estado-

Maior das Forças Armadas tunisianas no dia 12 de janeiro de 2011. Essa vitória serviu 

aos manifestantes como um impulso para continuarem suas reivindicações, deixando-os 

mais encorajados a pressionar pelo afastamento de todos os participantes do comando 

do regime, exigindo liberdade de imprensa e política, e um novo processo de eleições 

verdadeiramente democráticas, a partir de uma nova lei eleitoral. 

 Os manifestantes continuarem ecoando seus gritos pelas ruas: “Degage! Degage!” 

(“Fora!”), pedindo o afastamento de todos os políticos corruptos, especuladores 

financeiros, policiais violentos e mídia subserviente. Todo esse processo pode ser 
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acompanhado pela difusão de vídeos na internet. Essa “difusão em vídeo dos protestos e 

da violência policial pela internet foi acompanhada de convocação à ação nas ruas e 

praças das cidades de todo o país, começando nas províncias centro-ocidentais e depois 

atingindo a própria Túnis” (CASTELLS, 2013, p. 29). 

 Chamamos atenção para esse fato, relevante no âmbito da pesquisa, e 

assimilando as ideias de Castells (2013), podemos afirmar que tal acontecimento só foi 

possível graças à conexão estabelecida entre comunicação livre pelo Twitter, Facebook e 

YouTube. Sociologicamente, houve uma ocupação do espaço urbano que se ampliou, 

como um “híbrido espaço público de liberdade que se tornou uma das principais 

características da rebelião tunisiana, prenunciando os movimentos que surgiram em 

outros países” (CASTELLS, 2013, p. 29).   

 

Figura 1: Manifestante egípcio: Facebook - as redes também podem ser usadas pelos governos 

 

Foto: John Moore. Fonte: Portal EXAME online 

 

 Vários protestos se desencadearam a partir daí, e novos e distintos fatores 

tornaram possível o sucesso das revoltas populares tunisianas de 2011. Destacamos o 

importante papel que a internet desempenhou e também a Al Jazeera por “desencadear, 

ampliar e coordenar revoltas espontâneas como expressão de indignação, 

particularmente entre jovens” (CASTELLS, 2013, p. 32). A Al Jazeera, sediada em Doha, é 

considerada a maior emissora de televisão jornalística de Catar e uma das redes de 
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televisão mais importantes do mundo árabe. Suas transmissões são feitas em língua 

árabe e em inglês. Segundo Castells (2013), ela desenvolveu um programa de 

comunicação que permitiu que celulares fossem diretamente conectados a seu satélite 

sem necessidade de equipamentos sofisticados. O caso dos Mídia NINJAs e do Jornalistas 

Livres, no Brasil, que abordaremos no capítulo seguinte, em nossa análise, faz referência, 

até certo ponto, ao papel desempenhado pela Al Jazeera para os protestos e protestantes 

tunisianos. 

 Neste contexto, por fim, devemos considerar essa verdadeira revolução, na qual 

as informações são obtidas e disseminadas, contribuiu para a consolidação da chamada 

“sociedade da informação”, que caracteriza o século XXI (MATIAS, 2005, p. 118), ou a 

sociedade da cultura digital, como chama Santaella (2010), também é conhecida por 

Cibercultura. Diante destes dados, consideramos que uma vez que o acesso à internet 

aumenta, surgem novas comunidades virtuais ou redes sociais e, consequentemente, os 

movimentos de protestos por parte destes usuários adquirem grandes proporções no 

cenário internacional.  

 Caberia problematizar se, na medida em que os indivíduos adquiriram novas 

potências de visibilidade, o poder regulador estatal, a cada dia, sua atuação vem 

diminuindo, em razão da dificuldade de controle no ciberespaço. Como afirmou Nye 

Junior (2002, p. 100-101), “em vez de reforçar a centralização e a burocracia, as novas 

tecnologias de informação tendem a promover organizações em rede, novos tipos de 

comunidade, assim como a demanda de diferentes papéis para o governo”. 

Caracterizamos essas novas tecnologias da informação no momento de eclosão de 

protestos pela região da Tunísia e até a contemporaneidade, como “tecnologias da 

liberdade” (NEY JR, 2002). 

Corroborando com o raciocínio acima, Ulrich Beck (1995, apud PEREIRA JÚNIOR, 

2000) reforça a ideia de que os indivíduos estão agora, de fato, cada dia mais próximos 

do centro do poder, atuando intensamente na instância denominada pelo autor como 

subpolítica10. O que presenciamos, afinal, é um novo momento para a sociedade, para as 

minorias, os marginalizados: um momento que proporciona possibilidades para que as 

pessoas agora exerçam a política para além das fronteiras físicas, fazendo prevalecer 

seus anseios em âmbito global. 

                                                           
10 A terminologia subpolítica, dita por Ulrich Beck, se refere a maneira de se fazer política decorrente da 
modernização reflexiva que se difere da política comum pelo fato de permitir que a agentes externos ao 
sistema político possam exercer influência no planejamento social. 
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Após os protestos e expectativas na Tunísia, vieram os outros gerando o 

fenômeno chamado de Primavera Árabe. Esses protestos se destacaram em nível global, 

alguns com maior destaque. Na Argélia, a onda de protestos começou no dia 29 de 

dezembro de 2010, e um de seus principais objetivos foi derrubar o presidente 

Abdelaziz Bouteflika, há 12 anos no poder. Devido às manifestações terem a adesão de 

um grande volume de manifestantes, insatisfeitos com o seu mandato, e o governo 

regido por um sistema ditatorial, Bouteflika providenciou novas eleições no país. Por 

motivos ideológicos boa parte dos manifestantes não foram votar, elevando as 

abstenções, e isto foi o suficiente para eleger, mais uma vez, Bouteflika. Os protestos 

persistem, até hoje, devido às inúmeras insatisfações dos argelinos frente ao governo. 

No ano seguinte, em 14 de janeiro, começam os protestos na Jordânia. 

Pressionado pelos manifestantes por denúncias de corrupção, o rei Abdullah II, em 

fevereiro, demite o primeiro-ministro Rifai e seu gabinete. A persistência das 

manifestações nas ruas, levou Al-Khasawneh a renunciar o seu cargo em 2012, e, então, 

o rei nomeia Fayez al-Tarawneh como o novo primeiro-ministro. Com a intensificação da 

Primavera Árabe no país, no mesmo ano, o rei Abdullah dissolve o parlamento para que 

sejam convocadas novas eleições antecipadas, e nomeia Abdullah Ensour como o novo 

primeiro-ministro. 

 Em Omã, os protestantes saem para as ruas no dia 17 de janeiro de 2011, os seus 

gritos pediam por melhores condições de vida, por uma reforma política urgente e 

também pelo aumento de salários. Em decorrência dos atos que se alastraram pelo país, 

foi definida a realização das primeiras eleições municipais no ano de 2012. Desde então, 

protestos e greves continuam sendo registrados. 

 Conhecido também por Dias de Fúrias, Revolução do Nilo e Revolução de Lótus, as 

manifestações que incidiram no Egito ganharam destaque pela luta da população contra 

a ditadura de Hosni Mubarak que perdurava há anos. Com início em 25 de janeiro de 

2011, a onda de protestos levou Mubarak a renunciar sua candidatura a novas eleições, 

além das renúncias do primeiro-ministro Nazif e Shafik; suspensão da Constituição; 

dissolução do Parlamento; suspensão do estado de emergência de 31 anos, entre outras. 

 Na Síria, os manifestantes saem para protestos desde 26 de janeiro de 2011, e a 

luta é pela deposição do ditador Bashar al-Assad, outrora no poder há 46 anos. Bashar 

al-Assad responde aos manifestantes com muita violência policial, e, quando viu que os 

movimentos estavam tomando proporções maiores, dominando cidades, tomou medidas 
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mais trágicas, houve bombardeios aéreos e ataques de mísseis a todas as cidades sob 

controle dos “rebeldes”, além de enviar tropas para combater os rebelados. 

 Os protestos e conflitos em Iêmen tiveram início um dia depois dos da Síria, 

tinham como principal objetivo o fim da ditadura que estava instaurada por Abdullah 

Saleh, há 33 anos no poder. A população conseguiu, em novembro do mesmo ano, a 

queda de Abdullah Saleh. Em Bahrein, os protestos, tiveram início em 14 de fevereiro de 

2011, e pediam a derrubada do rei Hamad bin Isa al-Khalifa, há oito anos no poder. Mais 

uma vez o governo respondeu aos protestantes com muita violência, e em combate com 

a polícia, vários foram mortos.  

Na Guerra Civil Líbia ou Revolução Líbia, como ficaram conhecidos os protestos 

que aconteceram na Líbia, objetivou-se acabar com a ditadura de Muammar Kadhafi. 

Com a imensa crise social e política ali presente, o desenrolar dos protestos se deu com 

violentos confrontos entre os manifestantes e o governo, e, posteriormente, no mês de 

outubro, chegando à morte de Kadhafi por “forças rebeldes”. Devido à forte repressão do 

regime ditatorial, as revoluções libianas ficaram registradas como as revoluções mais 

sangrentas da Primavera Árabe. 

 

Figura 2: Manifestantes comemoram a morte de Kadhafi 

 

Foto: Mahmud Turkia. Fonte: Portal VEJA Online 
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 Em Marrocos, as reivindicações, a princípio, foram pela diminuição dos poderes e 

atribuições estabelecidas para o rei Mohammed VI. Em resposta, o rei marroquino 

atendeu, em parte, as exigências diminuindo seu poderio, e nomeando eleições para 

Primeiro-Ministro. Mesmo assim, os manifestantes consideraram insuficientes tais 

mudanças, tendo em vista que os poderes do rei ainda são amplos, e continuaram seus 

protestos pelo país. 

Essas inúmeras revoltas do mundo árabe servem de exemplo do tempo que a 

população global está vivenciando, no qual há falta de perspectiva para o futuro, em um 

mundo em que o desemprego é exorbitante. A sociedade, que outrora vivia 

marginalizada e sem nenhuma perspectiva de melhorias, encontrou um meio para 

ajudá-las a buscar progressos imediatos: o ativismo através da internet e o ambiente do 

ciberespaço oferecido por ela. 

Apesar dos países da Primavera Árabe terem tido desfechos diferentes em seus 

protestos, o que prevaleceu de comum a todos foi o sentimento de descontentamento 

com as políticas nacionais que existiam (e que em alguns destes países ainda existem) 

no seu país, constituindo isto o epítome dos protestos. Um fato interessante que se 

observa nesse levante árabe, como disse Castells (2013), é a predominância e 

participação da população jovem. Eles chegam mais instruídos e com uma maior 

facilidade de acesso à informação. 

Alguns governos, ao observarem esses smart mob11 fazerem uso das novas 

tecnologias e do ambiente da cibercultura para convocar a sociedade às ruas para 

protestarem contra o governo, como no Egito e na Líbia, decidiram cortar o acesso à 

internet. Tal atitude só demonstra, então, a importância da internet (e redes sociais) 

como uma ferramenta eficiente na organização dos protestos naquela região. O fato de 

cortarem a comunicação em rede12 evidencia a força que a internet e as plataformas de 

redes sociais digitais tinham naquele contexto. 

O poder das mídias sociais e TICs, e da telefonia móvel, além de provarem ser um 

instrumento para democracia, mostram-se como uma grande ameaça para os governos 

que negligenciam as condições sociais de vida. Todas essas questões estão tomando 

                                                           
11 Utilizado por Rheingold (2002), o termo smart mob (que une o adjetivo inteligente ao substantivo 
multidão) quer dizer “multidão inteligente”. 
12 É importante observamos que, mesmo o governo tendo cortado o acesso a esse meio de comunicação, o 
conteúdo nele colocado e não controlado pelo governo alcançou outras regiões, demonstrando assim a 
capacidade de difusão da internet. 
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grandes dimensões no cenário internacional. E, segundo Silvio Bava13, a Primavera 

Árabe apresentou muitas surpresas, todavia, muito mais importante que isso, são as 

lições tiradas desta ocorrência. Em uma época cada vez mais globalizada, experiências 

acontecidas em qualquer lugar, viram referência global. Para Brava, o que aconteceu no 

Egito e na Tunísia abriu caminho para muitos outros povos. 

Por exemplo, espelhados na Primavera Árabe, temos os movimentos na Espanha 

e no Chile, em sequência. Na Espanha, começam no mês de maio de 2011 as 

manifestações populares organizadas pela sociedade civil, que ficou conhecida por 

Indignados na Espanha. Esse movimento, “também chamado de M-15 em referência à 

data da primeira grande manifestação ocorrida em praças públicas (15 de maio), foi 

organizado por um grupo chamado de ‘Democraciarealya14’” (PINTO, 2014, p. 135). Nos 

meses que se seguiram, o movimento 

 

tomou fôlego, espalhando-se por todas as grandes cidades espanholas, 
ocupando praças e nelas permanecendo por muitos dias e muitas vezes 
enfrentando uma violenta repressão policial. O manifesto inicial colocou 
de forma muito clara os objetivos dos Indignados, cuja questão mais 
premente é o alto nível de desemprego no país, principalmente entre a 
população jovem. (PINTO, 2014, p. 135). 

 

Na internet o movimento tomou dimensões maiores com as redes sociais digitais, 

que começaram a organizar os protestos. O Twitter, como meio de organização para o 

movimento, contribuiu na popularização com a hashtag “Spanish Revolution” 

(Revolução Espanhola)15. Os movimentos que ocorreram em Madri tiveram “repressão 

policial, e fotos e vídeos que registraram essa violência foram divulgados pela mídia 

online, convidando os cidadãos à resistência pacífica” (GOHN, 2014, p. 109). Em resposta 

à repressão policial, os manifestantes fizeram um protesto dos “panelaços”.  

Maria Gohn (2014) descreve muito bem o momento que os espanhóis 

vivenciavam e que acarretou uma rede de indignação e protestos: 

 

                                                           
13 Disponível em: <http://migre.me/vT4yF>.  Acesso em: 24 de junho de 2016. 
14 Democracia Real Ya (Democracia Real Já) é uma plataforma civil e digital 
(http://www.democraciarealya.es/) que organizou, em primeiro momento, os movimentos que 
ocorreram na Espanha. 
15 O Movimento dos Indignados deu origem em 2011 a um novo partido na Espanha: o Partido X. Esse 
partido nasceu com o objetivo de romper com a polarização entre os maiores partidos do país, que são: o 
Partido do Povo (os conservadores) e o Partido Socialista Espanhol (os socialistas) (Cf. GOHN, 2014). 
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O pano de fundo da crise era econômico: em 2008 o governo contribuiu 
com recursos para salvar bancos e setores da economia. Veio uma onda 
de forte desemprego. O acesso ao crédito reduziu-se, a rolagem das 
dívidas do governo não foi mais possível, agências internacionais 
passaram a monitorar a economia. Corte e congelamento de salários, 
redução de benefícios trabalhistas e direitos sociais, demissões e 
aumento de tarifas, abandono de obras de infraestrutura, privatizações 
de serviços estatais etc. foram as respostas do governo. O Movimento 
dos Indignados foi considerado a principal resposta da população à 
crise, protestava-se contra o desmonte do Estado de bem-estar social, a 
política de austeridade do governo com cortes nos salários, 
aposentadorias, fechamento de escolas, cobranças nos tratamentos de 
saúde etc. (GOHN, 2014, p. 109-110). 

 

 No ano de 2015, quatro anos depois do surgimento do 15-M – evento político 

mais importante deste país desde a Transição –, espanhóis fazem primeira manifestação 

do mundo usando apenas hologramas16. Conhecido por “Hologramas por la libertad” 

(Hologramas pela liberdade), e usando um método de última geração, um grupo de 

ativistas espanhóis realizam um protesto virtual em frente a Câmera dos Deputados da 

Espanha, contra a chamada “Lei da Mordaça”. A plataforma “Não Somos Delito”17 exibiu 

na entrada da assembleia, em Madri,  vídeos enviados por cidadãos do mundo todo, 

transformados em hologramas, contra a lei aprovada em março objetivando restringir o 

direito aos protestos no país. Portanto, o protesto, em forma de realidade aumentada, 

faz parte de uma campanha contra essas novas leis que criminalizam formas de protesto, 

como ficar em frente ao Parlamento espanhol, como os hologramas fizeram. 

Já o movimento chileno tem algo muito específico que deu início às suas revoltas: 

“o endividamento dos alunos das universidades públicas e privadas, ambas pagas no 

país. É contra a mercantilização da educação que os estudantes se organizaram a partir 

da convocação da Confederação dos Estudantes do Chile” (PINTO, 2014, p. 136). No mês 

de maio, mês em que se iniciaram os movimentos chilenos, aconteceram várias marchas 

nas principais cidades do país. Em resposta às manifestações, “o governo reage ora com 

violência ora com propostas de diminuir os juros, mas os estudantes rechaçam as 

propostas, reafirmando a necessidade de uma mudança na educação, com uma 

universidade gratuita” (PINTO, 2014, p. 136). Como destacou Céli Pinto (2014), esses 

movimentos não são a ponta de icebergs, e é por isto que devem ser levados em 

consideração. Por trás deles não há grandes organizações político-partidárias, ou 

                                                           
16 Disponível em: <http://migre.me/vT4TT>.  
17 Plataforma online: http://migre.me/vT5kL. 

http://migre.me/vT4TT
http://migre.me/vT5kL
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grandes movimentos sociais ou Ongs. “Não se trata de caracterizar os movimentos da 

Espanha e do Chile como manifestações espontaneístas, mas sim de enfatizar a condição 

de movimentos que se constroem no mesmo momento que se expressam” (PINTO, 2014, 

p. 137-138). 

 Outro grande movimento que veio em sequência e que ficou conhecido 

internacionalmente foi o Occupy Wall Street. Popular também pela sigla OWS, ele é 

considerado um movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, tendo 

com marco inicial o dia 17 de setembro de 2011, no Zuccotti Park, que está localizado no 

centro financeiro de Manhattan. Como apontou Magaly Prado (2015), o OWS teve 

inspiração na Primavera Árabe18, e Manuel Castells (2013) situa muito bem o contexto 

que o desencadeou: 

 

Primeiro, subitamente, o mercado imobiliário naufragou. Centenas de 
milhares de pessoas perderam suas casas e milhões perderam grande 
parte do valor pelo qual haviam trocado suas vidas. Então o sistema 
financeiro chegou à beiro do colapso em consequência da especulação e 
da ganância de seus administradores. Eles não se esqueceram de 
recolher seus bônus milionários, recompensa por um desempenho 
canhestro. As empresas financeiras sobreviventes cortaram os 
empréstimos, fechando milhares de firmas, eliminando milhões de 
empregos e reduzindo profundamente os salários. (CASTELLS, 2013, p. 
121). 

 

 Diante deste contexto, incidiram as ações de revoltas e protestos populares. A 

primeira delas foi a ascensão do Tea Party19, “mistura de populismo com libertarismo 

que ofereceu o canal de mobilização para uma variedade de opositores indignados com 

o governo em geral e com Obama em particular” (CASTELLS, 2013, p. 122). No entanto, 

quando foi divulgado que Tea Party era bancado pelas Indústrias Koch20, além de outras 

corporações, e que tinha sido aproveitado pelo Partido Republicano, o grupo de 

manifestantes perdeu o poder de atração para muitos de seus participantes. Foi nesse 

momento que veio a inspiração das revoltas árabes como uma nova oportunidade: 

                                                           
18 Um dos momentos que mais influenciou o movimento Occupy Wall Street foi a Revolução Egípcia, que 
aconteceu na Praça Tharir, no Cairo, quando o objetivo foi derrubar o presidente Hosni Mubarak, que 
ficou 30 anos na governo (Cf. PRADO, 2015). 
19 Tea Party é um movimento social e político que surgiu nos Estados Unidos em 2009. Geralmente ele é 
descrito como populista, e está ideologicamente ligado ao libertarianismo e à direita. Trata-se uma parte 
radical do Partido Republicano do EUA, que, embora tendo uma adesão de boa parte dos Republicanos, 
não é considerado partido em si. Site do movimento: http://www.teaparty.org/. 
20 As Indústrias Koch tem sede em Wichita, nos Estados Unidos da América e são uma empresa privada 
dos conglomerados desse país. 

http://www.teaparty.org/
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O eco das revoltas árabes foi amplificado pelas notícias provenientes da 
Europa, em particular da Espanha, propondo novas formas de 
mobilização e organização, com base na experiência da democracia 
direta, como maneira de aprofundar a demanda por uma verdadeira 
democracia. Num mundo conectado ao vivo pela internet, cidadãos 
comprometidos ficaram imediatamente a par de lutas e projetos com os 
quais podiam se identificar. (CASTELLS, 2013, p. 123). 

 

Logo, milhares de pessoas, que há algum tempo estão lutando contra a injustiça 

social,  incluindo-se nessa cota muitos ex-obamistas21, mostraram-se receptivas aos 

rumores a respeito da #spanishrevolution (Revolução da Espanha) e das manifestações 

realizada pelos gregos contra a crise. Muitos deles “viajaram para a Europa. Viram os 

acampamentos, participaram de assembleias gerais e vivenciaram uma nova forma de 

deliberação e tomada de decisão” (CASTELLS, 2013, p. 123). Assim sendo, as redes 

globais de esperança, como chama Manuel Castells, se estenderam positivamente para 

os Estados Unidos. 

Daí veio a centelha: no dia 13 de julho de 2011, a revista Adbusters Media 

Foundation22 publica em seu blog uma convocatória com a hashtag Occupy Walls Street 

(#occupywallsstreet) dirigida às pessoas dos Estados Unidos, convocando-os para as 

manifestações. Uma parte da convocatória dizia: “Você está pronto para um momento 

Tahrir? No dia 17 de setembro invada Lower Manhattan, monte barracas, cozinhas, 

barricadas pacíficas e ocupe Wall Street” (CASTELLS, 2013, p. 124). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Segundo Manuel Castells (2013, p. 123), “a campanha de Obama havia deixado sua marca em milhares 
de pessoas que acreditaram na possibilidade uma mudança real, além de estabelecer uma nova forma de 
mobilização política, em que as redes da internet se tornaram cruciais, já que conectavam pessoas em 
bairros e salas de bate-papo para formar um movimento político insurgente. Portanto, os descrentes com 
as propostas do presidente, aderiram às novas formas de fazer democracia, que viam de países da Europa. 
22 Adbusters é uma revista canadense fundada em 1989 por Kalle Lasn e Bill Schmalz. É uma organização 
sem fins lucrativos e anticosumista, formada por um grupo de ativistas que tem por objetivo desenvolver 
um novo movimento na Era da Informação. Com publicações voltadas para causas políticas e sociais, sua 
tiragem é 120 mil cópias. (Cf. PRADO, 2015). A primeira hashtag #occupywallstreet é registrada no dia 9 
de junho de 2011 e foi feita pela Adbusters, em seu blog e vinculado a rede social Facebook. 
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Figura 3:  Manifestantes no Occupy Wall Street, setembro de 2011 

 

Fonte: Portal do The Wall Street Journal online 

 

A data de escolha para o movimento não foi aleatória. Nessa data, comemora-se o 

aniversário da assinatura da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, a proposta 

inicial da ocupação pretendia: “restaurar a democracia tornando o sistema político 

independente do poder do dinheiro” (CASTELLS, 2013, p. 125).  

É importante lembrar que houve outros grupos e redes envolvidos na origem do 

OWS. Como, por exemplo, a AmpedStatus23, que postou em seu site análises e 

informações sobre a destruição financeira dos Estados Unidos. Teve, também, o 

Anonymous24, que ajudou os ativitas da AmpedStatus quando sofreram repetidos 

ataques cibernéticos por parte de agressores misteriosos, além de auxiliar na divulgação 

do movimento. Logo: 

 

grupos e redes de ativistas atuando na internet ouviram e divulgaram o 
chamado, além de tecerem comentários em apoio à iniciativa. Boa parte 
da primeira leva de tuites no mês junho chegou da Espanha, onde o 
movimento dos indignados encontrava uma nova esperança no 
planejado confronto direto com o núcleo do capital financeiro. Com a 
expansão do movimento, o Twitter tornou-se a ferramenta fundamental 
para conectá-los a outras ocupações e para o planejamento de ações 
específicas. (CASTELLS, 2013, p. 135). 

 

                                                           
23 AmpedStatus é uma rede de ativistas que estão organizados em torno de um site. 
24 Autodenominados Anonymous, eles são ativistas surgidos em 2003, “um coletivo hacktivista [...], 
provavelmente a principal do ativismo hacker na atualidade – e que vem causando maior alarde entre 
autoridades. Afinal, o crescimento tanto desde coletivo como desta forma de protesto, d modo geral, tem 
despertado reações na classe política do mundo todo” (MACHADO; SAVAZONI; SILVERA, 2012, p. 2). 
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Nascido na internet, já na cultura do digital, e difundido a partir dela, a velocidade 

da difusão geográfica do OWS foi reflexo de sua proliferação viral pela internet, e sua 

forma de “existência material do movimento foi a ocupação do espaço público” 

(CASTELLS, 2013, p. 132). Suas principais formas de produção, organização, divulgação 

e armazenamento do material sobre o movimento foram as redes sociais Facebook e 

Twitter25, entre outros, como o YouTube. 

De forma sucinta, como pontuou Manuel Castells (2013), cabe dizer que o 

movimento OWS é o primeiro tipo de movimento contemporâneo que conta todo dia sua 

história – sem auxílio de intermediários da macromídia, apenas das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, internet, redes sociais digitais e tecnologias móveis –, com 

suas múltiplas vozes, de um modo que transcende o tempo e o espaço, projetando-se na 

história e alcançando as vozes e visões globais de nosso mundo. 

 

1.2 OS VINTE (E OUTROS) CENTAVOS DA INDIGNAÇÃO E ESPERANÇA 

 

 Se a gênese dos movimentos de massa contemporâneos em nível mundial foi a 

autoimolação do jovem tunisino Mohamed Bouazizi em 2010, no Brasil foi o conjunto de 

movimentos eclodidos em torno dos 20 centavos de aumento da passagem do 

transporte coletivo em 2013. Porém, a faísca do grande movimento, surgido 

posteriormente, já incidira no ano de 2011 – período em que aconteciam várias 

manifestações pelo mundo, inclusive o Occupy26 –, no Estado do Piauí, quando 

estudantes saíram no mês de setembro às ruas da cidade de Teresina em um ato contra 

o aumento do valor da passagem de ônibus. 

No ano de 2012, registram-se outras manifestações contra o reajuste de 

transporte público. Logo no início do ano, em janeiro, no Rio de Janeiro, a passagem sobe 

de R$2,50 para R$2,7527, levando os estudantes a organizarem um ato de protesto para 

o dia 4 daquele mês. O movimento ocorreu com uma passeata no trajeto da Candelária, 

                                                           
25 Segundo Manuel Castells (2013, p. 135), “em muitos casos de ameaça da ação policial contra as 
ocupações, as redes do Twitter alertaram milhares de pessoas, e sua mobilização solidária instantânea 
desempenhou destacado papel na proteção dos ocupantes. Usando o Twitter a partir de seus celulares, os 
manifestantes conseguiram divulgar constantemente informações, fotos, vídeos e comentários, 
construindo uma rede de comunicação em tempo real que cobria o espaço ocupado”. 
26 É importante lembrar que o Movimento Occupy Wall Street teve suas versões no Brasil: “Ocupa Sampa, 
Ocupa Rio e o Ocupa Porto Alegre. O primeiro mobilizou cerca de 200 pessoas entre outubro e novembro 
de 2011, em uma área do vale do Anhangabaú, região central de São Paulo” (GOHN, 2014, p.66). 
27 Matéria sobre o reajusto da passagem de ônibus. Disponível em: <http://migre.me/vTj09>. Acesso em 
25 de janeiro de 2016. 

http://migre.me/vTj09
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onde todos se reuniram28. Os manifestantes encerram o ato abrindo as portas dos 

coletivos municipais urbanos para as pessoas entrarem sem ter que pagar, e a Polícia 

Militar responde aos manifestantes com ação violenta. Ainda no Rio de Janeiro, no dia 9 

de fevereiro, houve outra manifestação, desta vez por conta da má qualidade dos trens, 

pois além de atrasarem, tinha superlotação. Contando com aproximadamente 500 

manifestantes, mais uma vez foram reprimidos pela polícia.  

Em Natal, no Rio Grande do Norte, a prefeitura anuncia um aumento de R$ 0,20, 

no dia 27 de agosto do mesmo ano, e logo após o anúncio teve mais manifestações 

organizadas pelo movimento Revolta do Busão29 (que nasceu desta conjuntura, sempre 

em torno de “vinte centavos”). Eles realizaram manifestações no dia 31 de agosto30 e 

conseguiram reunir aproximadamente dois mil manifestantes nas ruas, e, com a pressão 

deles, conseguiram, no dia 6 de setembro, a revogação do aumento da tarifa.  

Posteriormente a estes acontecimentos, surge no Rio de Janeiro, no mês de 

outubro, o Fórum de Lutas contra o aumento das passagens de ônibus. Eles fizeram, no 

momento, um cronograma de manifestações a serem realizadas até julho de 2013. Em 

2012, as manifestações pararam apenas quando o Prefeito Eduardo Paes adiou o 

aumento da passagem para o ano de 201331. 

 

Figura 4: Página no Facebook do Fórum de Lutas contra o aumento da passam 

 
Fonte: Facebook 

                                                           
28 Disponível em: < http://migre.me/vTj2r>. Acesso em 25 de janeiro de 2016. 
29 Página do movimento no Twitter: twitter.com/revoltadobusao; e Facebook: 
facebook.com/revoltadobusao. 
30 Nesse momento, as redes sociais entraram em cena. As manifestações foram chamadas pelo Twitter 
com a hashtag  “RevoltadoBusão” (#RevoltadoBusão). Parte da manifestação foi gravada e publicada no 
Youtube: http://migre.me/vTj4G e http://migre.me/vTj52. 
31 Matéria. Disponível em: <http://migre.me/vTj5S>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

http://migre.me/vTj2r
https://twitter.com/revoltadobusao
https://www.facebook.com/revoltadobusao
http://migre.me/vTj4G
http://migre.me/vTj52
http://migre.me/vTj5S
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O ano de 2013 foi marcado também por muitas manifestações, registrando-se 

uma das maiores e mais resistentes manifestações do Brasil. Timidamente começa em 

Porto Alegre, mais especificamente no dia 27 de março32, quando manifestantes reagem 

ao aumento da passagem de ônibus, que sobe de R$ 2,85 para R$ 3,05. Foram realizados, 

em sequência, vários protestos que quase sempre culminavam num ato em frente à 

prefeitura. No dia 1 de abril ocorre outra mobilização, que reuniu cerca de 5 mil 

pessoas33. E, com uma liminar, os manifestantes conseguiram derrubar o aumento da 

passagem de ônibus no dia 4 de abril34, e saem às ruas, desta vez, para comemorar.  

 O movimento Revolta do Busão volta a organizar um novo movimento, na cidade 

de Natal, não apenas contra o aumento da passagem, que subia de R$ 2,20 para R$ 2,40, 

mas também pela melhoria do transporte público. Organizado pelas redes sociais 

digitais, a manifestação culminou nas ruas no dia 15 de maio, e foi mais uma vez 

recebida pela Polícia Militar com repressão, disparos de bombas de borracha e de gás 

lacrimogêneo (BORBA; FELIZI; REYS, 2014). 

 Outros protestos com mobilidade urbana aconteceram em várias cidades do país, 

entre janeiro e maio de 2013, que tiveram a participação do Movimento Passa Livre35, 

também conhecido pela sigla MPL: “o Movimento Passe Livre protestou em Porte Alegre 

e alcançou rapidamente São Paulo, Belém Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador” 

(FERNANDES; ROSENO, 2013, p. 16). Mas, os maiores e mais expressivos protestos 

ocorrem no mês de junho, que ficaram conhecidos por Jornadas de Junho, ou 

Manifestações dos 20 centavos. Esses protestos foram organizados pelo Movimento Passe 

Livre.  

Neste período histórico, que, segundo Marco Nogueira (2013, p. 53), “não 

evidenciou um ciclo revolucionário, mas anunciou uma nova dialética política”, o país 

assistiu dezenas e milhares de multidões, hashtags, cartazes, indignação, solidariedade 

e esperança. Tudo isso aconteceu de um modo semelhante como acontecera em 

diversos movimentos em outros países do mundo: as pessoas se organizaram em rede, 

                                                           
32 Disponível em: <http://migre.me/vTjaf>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
33 Disponível em: <http://migre.me/vTjco>.  Acesso em 26 de janeiro de 2016.  
34 Matéria. Disponível em: <http://migre.me/vTjdN>. Acesso em 26 de janeiro de 2016.  
35 É importante lembrar que: “alguns protestos sobre a mobilidade urbana já vinham acontecendo no 
Brasil desde 2003, como em Salvador, na capital baiana. Manifestações que tinham como um dos 
objetivos, se opor ao aumento da tarifa do transporte público” (FERNANDES; ROSENO, 2013, p. 16).  
Edson Fernandes e Ricardo Roseno (2013) coloca que o MPL surgiu, diante desse problema, na plenária 
do Fórum Social Mundial em 2005, já Maria da Glória Gohn (2014) aponta a existência desse movimento 
desde 2003, “registro a um núcleo de militantes que reunia ativistas do próprio MPL, integrantes de 
partidos e coletivos libertários” (GOHN, 2014, p. 45). 

http://migre.me/vTjaf
http://migre.me/vTjco
http://migre.me/vTjdN
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com o auxílio da internet e das tecnologias móveis, renunciando as enrijecidas formas 

de verticalismos, hierarquizações, lideranças e partidos políticos. 

Numa era em que, aparelhos portáteis, como smartphones, câmeras digitais e 

conexões móveis são elementos do mundo pós-moderno, tais instrumentos foram 

usados como meios para organizar, conduzir, registrar, e noticiar as mobilizações de 

maneira endógena, como muitas vezes a mídia tradicional não conseguiu ou, ainda, não 

se propôs a fazer, como veremos no próximo capítulo. 

 Então, junho começou assim, no dia 6:  

 

Aproximadamente 150 manifestantes do Movimento Passe Livre e mais 
alguns, ligados a partidos de esquerda, protestaram na calçada em 
frente à Prefeitura na cidade de São Paulo contra o aumento das 
passagens dos transportes públicos e a favor do passe livre.  
 
O grupo bradava frases de ordem: “mãos ao alto, 3,20 é um assalto!”, e a 
resposta dada pela polícia foi o uso de bombas de gás lacrimogêneo e de 
efeito moral. Entre a densa fumaça causada pelas bombas, era possível 
ver alguns manifestantes fugindo, perseguidos pelos policiais.  
 
Diante disso, a reação não foi de acuamento. Deu-se início, então, a uma 
tática que viria a perdurar pelos próximos dias: o fechamento das 
avenidas de maior circulação em horários de rush, o que segundo o 
cientista e ativista Gene Sharp, é uma maneira não violenta de enfrentar 
autoridades – no caso, a polícia – em regimes ditatoriais.  
 
Na manhã seguinte, a mídia divulga o protesto, enquanto as pessoas 
comentavam os fatos ocorridos nas conversas informais à hora do café e 
no bate-papo do almoço, e os protestos passaram a circular avidamente 
nas redes sociais. 
 
A faísca tinha caído no fundo de uma caixa de pólvora.36  
 

  A faísca de fato caiu, e, no dia seguinte, cerca de 5 mil manifestantes realizam um 

novo protesto na capital paulista. No Largo da Batata, localizado no bairro dos Pinheiros, 

os manifestantes saíam da Estação do Metrô Pinheiros gritando: “o povo acordou!”, e 

seguiram em direção à praça. Convidados pelas redes sociais, “os manifestantes pararam 

uma das maiores vias de acesso em São Paulo37, e novamente a polícia interviu, 

utilizando spray de pimenta” (FERNANDES; ROSENO, 2013, p. 17) etc.  

Observa-se durante e depois dos protestos, que: 

 

                                                           
36 Cf.: FERNANDES; ROSENO, 2013, p. 16. 
37 Via Marginal Pinheiros fechada pelos manifestantes: <http://migre.me/vTjj9>. 

http://migre.me/vTjj9
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Durante muitas semanas, o assunto era pauta obrigatória em todos os 
meios de comunicação, nas conversas de ruas e nas redes sociais. A 
timeline de cada usuário do Facebook era inundada de fotos, textos, 
notícias, opiniões e mensagens sobre os protestos, seguidos de convites 
chamando as pessoas para as manifestações que viriam. O Twitter trazia 
atualizações em tempo real, o Instagram registrava os fatos a cada nova 
foto, no WhatsApp havia troca de informações e a cobertura dos 
acontecimentos e, no YouTube, filmes eram postados. (FERNANDES; 
ROSENO, 2013, p. 17). 

 

 Portanto, a partir de debates feitos nas redes sociais e nas ruas, bem como com 

compartilhamentos online, likes e convites, as manifestações38 se organizaram e estes 

mesmos manifestantes, juntamente com o MPL e outros coletivos, conseguiram 

organizar muitas outras manifestações, em vários lugares do país.  

Essas transformações percebidas nos movimentos contemporâneos, são parte de 

um processo muito maior conhecido hoje como cibercultura, resultante de um 

intercâmbio entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias. A sociedade, nessa 

ocasião, adota uma nova postura e desenvolve seu modo de viver de acordo com a 

gigantesca quantidade de informações e conteúdos possibilitados pela internet: o 

ambiente comunicacional que mais proporciona ao usuário possibilidades de 

participação e compartilhamento de conhecimento.  

E como bem pontuou Clay Shirky (2011), além de reduzir o custo de transmissão 

de palavras, a internet reduziu também o custo de produção/difusão de imagens, vídeos, 

voz e dados brutos, e tudo aquilo que possa ser digitalizado. O que, assim, além de 

favorecer a atividade das mídias alternativas, está favorecendo e reconfigurando os 

protestos e movimentos sociais pós-modernos, como as Jornadas de Junho. 

 As Jornadas de Junho continuaram e no dia 11 os manifestantes compareceram na 

Rua da Consolação, tendo como destino o terminal de ônibus Parque Dom Pedro II, mas 

foram impedidos pela Tropa de Choque de ocuparem o espaço. Houve confrontos entre 

manifestantes e polícia, e também dos Black Blocs com a polícia.   

Em relação quem são os Black Blocs, temos uma definição precisa com Francis 

Dupuis-Déri (2014, p. 10):  

 

Os Black Blocs são compostos por agrupamentos pontuais de indivíduos 
ou grupos de pessoas formados durante uma marcha ou manifestação. A 
expressão designa uma forma específica de ação coletiva, uma tática que 

                                                           
38 O Ibope apontou em suas pesquisas que 78% dos manifestantes em todo o país foram mobilizados pela 
internet (Cf. FERNANDES; ROSENO, 2013, p. 17). 
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consiste em formar um bloco em movimento no qual as pessoas 
preservam seu anonimato, graças, em parte, às máscaras e roupas 
pretas. [...] O principal objetivo de um Black Bloc é indicar a presença de 
uma crítica radical ao sistema econômico e político. Nesse sentido, um 
Black Bloc é como uma grande bandeira negra formada por pessoas no 
centro de uma manifestação. 

 

Eles são ativistas que se agregam as manifestações de ruas, porém não são 

propriamente ditos como manifestantes. Eles estão presentes nas manifestações para 

promoveram uma intervenção direta contra o mecanismo de opressão, como disse 

Dupuis-Déri (2014). Por sua proposta, tática de ação em grupo, eles ganharam 

notoriedade no Brasil e a nível internacional. 

A tática como a dos Black Blocs é uma forma de “se comportar nos protestos de 

rua” (DUPUIS-DÉRI, 2014, p. 11). Ela é uma maneira de ajudar a dar voz aos 

manifestantes na rua, “oferecendo-lhes a oportunidade de expressar uma crítica radical 

ao sistema, ou fortalecendo sua capacidade de resistir aos ataques da polícia contra a 

população” (DUPUIS-DÉRI, 2014, p. 11). 

Voltando às manifestações, os protestos se espalhavam a cada dia nas Jornadas de 

Junho, tanto nas redes sociais quanto nas ruas e praças públicas do Brasil. No dia 13 

aconteceram protestos em Natal, Porto Alegre, Santarém, Maceió, Rio de Janeiro, 

Sorocaba e São Paulo, entre outras cidades, com uma menor participação de 

manifestantes nas ruas. Em São Paulo, cerca de 5 mil pessoas saíram para protestar. 

 Segundo Borba, Felizi e Reys (2014, p. 426), no dia 17 de junho, “centenas de 

milhares de pessoas vão às ruas em dezenas de cidades brasileiras, incluindo as capitais 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e 

Vitória”. Porém, nos quatro dias que se seguiram anteriormente: 

 

[...] a repercussão da violência, o comportamento da mídia, a 
sensibilidade e identificação das pessoas com as manifestações, além da 
insatisfação da população com relação à política dos governos, 
desencadearam uma nova fase dos protestos. (FERNANDES; ROSENO, 
2013, p. 19). 

  

Surgiram novas reivindicações por parte dos manifestantes, houve protesto 

contra os Projetos PEC 3739 e contra a, assim chamada, Cura-gay, além da indignação 

                                                           
39 A PEC 37, proposta pelo deputado Lourival Mendes (PTdoB-MA), foi vetado pela Câmera dos Deputados. 
Ela atribuía exclusivamente às polícias Civil e Federal na competência de apuração criminal, retirando o 
poder da investigação do Ministério Público. Proposto pelo deputado Marco Feliciano (PSC), o projeto 
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com os gastos que estavam sendo feitos nas construções de estádios de futebol para a 

Copa das Confederações. No dia 18, os manifestantes voltam às ruas em mais de 15 

estados brasileiros, e aproximadamente 50 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em 

São Paulo. 

 

Figura 5: Manifestante na Praça da Sé, São Paulo (18 de junho de 2013) 

 

Foto: Gabriela Biló. Fonte: Futura Press 

 

Nesse mesmo dia, um vídeo40 é publicado no YouTube com o título “Anonymous 

Brasil - As 5 causas!”, produzido pelos Anonymous. Os Anonymous fizeram o vídeo em 

resposta à mídia que, cotidianamente, anunciava, em seus meios de comunicação, a falta 

de reivindicações claras por parte dos manifestantes durante os protestos. Eles sugerem, 

no vídeo, cinco motivos pelo quais os manifestantes estão nas ruas: 1) pedindo a 

colaboração e adesão a estas causas como foco nos próximos protestos. Sendo elas a 

rejeição ao PEC-37; 2) a renúncia de Renan Calheiros da presidência do Senado; 3) 

investigações e punição de irregularidades nas obras da Copa do Mundo a ser realizada 

no país; 4) lei que torne corrupção crime hediondo e 5) o fim do foro privilegiado. 

Rapidamente, o vídeo tomou um efeito viral na internet, sendo compartilhado por outras 

plataformas online, como o Facebook. Depois de duas semanas de manifestações, tanto 

                                                                                                                                                                                     
Cura-gay foi arquivo. Ele definia que a opção homossexual seria entendida como condição patológica e 
tratada com orientação sexual por psicólogos. 
40 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs
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nas redes sociais digitais quanto nas ruas e praças públicas, os prefeitos de São Paulo e 

do Rio de Janeiro anunciam no dia 1941, simultaneamente, a suspensão do aumento da 

passagem de ônibus. Em outras cidades, o preço da passagem foi reduzido, a exemplo de 

Aracaju, onde o preço era R$ 2,45 e baixou para R$ 2,35. 

Assim, estes agenciamentos são novos tipos de movimento democrático que 

estão surgindo e que estão reconstruindo a esfera pública, incitandoo desenvolvimento 

de formas de autogoverno (CASTELLS, 2013, p. 177) por parte do povo insatisfeito com 

as condições de vida do mundo contemporâneo. Pressionados por fatores como 

desigualdades sociais, crises econômicas e políticas, corrupção e violência, estes 

sujeitos utilizam-se da cultura da liberdade e mobilidade características da sociedade 

em rede. Põem, portanto, as tecnologias a seu favor para erguer novas formas de 

rebeldia, em um ambiente favorecido pela cultura da autonomia, “a matriz cultural 

básica das sociedades contemporâneas” (CASTELLS, 2013, p. 167). 

 Como ponderou Manuel Castells (2013), o movimento produz seus próprios 

antídotos contra a disseminação de valores sociais que deseja combater. Nesta 

perspectiva, o Movimento Brasil Livre42 convidou pelo Facebook, mais uma vez, a 

população para ocuparem as ruas no dia 20 de junho, onde compareceram mais de um 

milhão de pessoas43, para protestar por várias coisas que haviam entrado em pauta 

durante o mês de junho. Com cartazes, os protestantes foram, então, às ruas exprimir 

suas reivindicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Matéria: Disponível em: <http://migre.me/vTlUE>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
42 Diferente dos coletivos que estamos apresentando nessa pesquisa, embora se intitule sem liderança e 
sem partido, durante as manifestações percebeu-se que o Movimento Brasil Livre adotou uma postura de 
direita, o que contradiz com o discurso e proposta das mídias alternativas e ativistas. 
43 Disponível em: <http://migre.me/vTlUY>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

http://migre.me/vTlUE
http://migre.me/vTlUY
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Figura 6: Convite no Facebook para manifestação (20-junho-2016) 

 

Fonte: Facebook 

 

No dia 21 de junho de 2013, o Movimento Passe Livre publica em seu perfil do 

Facebook uma nota condenando os atos de violência ocorridos durante as manifestações 

e, sobretudo, as agressões contra militantes de partidos políticos (pois eles se 

caracterizam como um movimento apartidário) e contra os manifestantes como um 

todo. Eles também anunciam que não iriam convocar manifestações para este dia44, 

contudo, ocorreram protestos em vários lugares do país45, convocados pela internet por 

outros grupos ativistas. 

As manifestações acontecerem até o fim do mês de junho. E, dentre as conquistas 

dos movimentos, destaca-se: no dia 25, a PEC-37 foi derrubada (FERNANDES; ROSENO, 

2013) na Câmera dos Deputados pela maioria deles, e o projeto da Cura-gay foi 

arquivado. No último dia do mês, os manifestantes fizeram protestos contra a Copa das 

Confederações (30 de junho), no Rio de Janeiro. Eles ficaram em torno do estádio do 

Maracanã e foram recebidos, posteriormente, com violência policial. 

 

                                                           
44 Segundo Maria da Glória Gohn (2014, p. 31), neste dia, a “Presidente Dilma, após negar que houvesse 
crise institucional no país, fez o primeiro pronunciamento público em rede de rádio e TV, prometendo que 
iria chamar governadores e autoridades para a elaboração de um pacto em torno de melhoria dos serviços 
públicos”. 
45 Matéria sobre os protestos do dia 21 de junho de 2013. Disponível em: <http://migre.me/vTlVQ>. 
Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

http://migre.me/vTlVQ
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Figura 7: Manifestantes e policiais em frente ao estádio do Maracanã 

 

Foto: Felipe Dana. Fonte: Uol online 

 

 A socióloga Maria da Glória Gohn (2013), tomando como referência a Cidade de 

São Paulo (mas que se aplica no contexto geral), subdivide as Jornadas de Junho em três 

momentos. O primeiro momento ela chama de “a desqualificação e o descaso”: ela se 

reporta ao primeiro ato acontecido na cidade de São Paulo liderado pelo MPL. Segundo a 

autora, a mídia apresentou um claro tom de reprovação ao retratar em suas matérias o 

ato como algo relacionado ao vandalismo. Em resposta, uma manifestante saiu no 

próximo protesto com o um cartaz que dizia: “Não sou vândalo, mídia”. A autora 

acrescenta dizendo que “a criminalização dos movimentos foi a forma mais fácil que 

muitos dirigentes encontraram para responder à situação e revelar também um 

desconhecimento dos fatos que estavam se articulando” (GOHN, 2014, p. 22). Ou seja, a 

mídia procurou descaracterizar as manifestações (e suas reivindicações) e provocar 

dúvidas e apreensão no público receptor das imagens em torno dos conflitos. 

 O segundo momento é a “violência, revolta popular e susto pelo movimento de 

massa”. A socióloga marca como início deste momento o quarto ato contra o aumento 

das tarifas do transporte coletivo, no dia 13 de junho, “quando houve grande violência 

por parte da Polícia Militar, com dezenas de feridos e 192 detenções” (GOHN, 2014, p. 

22). O impacto das imagens e os relatos desse movimento marcaram “a virada da 

opinião pública às manifestações e a adesão de milhares de pessoas que passaram a ir às 
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ruas nos atos seguintes” (GOHN, 2014, p. 23). A partir desse momento, aceleram-se os 

acontecimentos, que passam a ser diários e movimentam toda a imprensa escrita, falada, 

televisiva e online, ganhando destaque até nos noticiários e principais jornais 

internacionais. 

 No entanto, o ápice desse segundo momento foi em 18 de junho, quando um 

milhão de pessoas foram às ruas em todo o Brasil, com destaque nas 25 capitais. Nesse 

momento, há participação mais intensa de outros atores, via ativismo digital, com 

grupos organizados na rede social Facebook, com o objetivo de combate ou crítica à 

corrupção, como, por exemplo, o “Movimento Contra a Corrupção”. Mas o grande 

destaque desse segundo momento a autora concede à participação dos Anonymous, com 

o seu ativismo digital. 

 O terceiro momento apontado por Gohn (2014) é “a vitória na demanda básica”, 

quando há o impacto e ampliação dos movimentos para outras questões (não mais 

apenas pelo aumento da passagem de ônibus). Conforme a autora, o momento inicia-se, 

no dia 19 de junho, anunciado o cancelamento do aumento das tarifas na cidade de São 

Paulo, e o sétimo ato, no dia 20 de junho, demarca a conquista.  

Nesse momento, em torno da Copa das Federações se torna o grande palco dos 

protestos, deslocando-se de São Paulo para o Rio de Janeiro. Outro ponto abordado pela 

autora, que está incluindo nesse terceiro momento, foi quando o MPL retira-se das 

convocações, no dia 21 de junho, e “grupos alheios às causas iniciais do movimento 

promovem atos de depredações e o governo federal assume a frente de elaborar, 

diariamente, um rol de respostas, promessas e tentativas de acalmar os ânimos, e além 

disso buscar recuperar o prestígio da Presidente Dilma” (GOHN, 2014, p. 24). 

 A socióloga apresenta, assim, as Jornadas de Junho em três momentos, 

evidenciando, em cada um dos momentos, fatos que ocorreram e que, 

consequentemente, tornou o movimento maior e mais resistente. Movimento que teve 

suas inspirações em outros movimentos que aconteceram e outros que ainda vinham 

acontecendo no mundo, tomou forma e desencadeou depois de junho outros protestos, 

outras reivindicações, outros movimentos dentro e fora da internet. 

 Chamamos atenção para essas manifestações de junho, e para nossa pesquisa, a 

participação da Mídia NINJA, que, em resposta à mídia tradicional de jornalismo – a qual, 

como pontuou Gohn (2014), criou uma imagem pejorativa dos manifestantes e suas 

manifestações, criminalizando os movimentos, e tecendo comentário pejorativo, como 
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chamando manifestantes de “vândalos” –, propôs e fez coberturas em tempo real da 

maioria das manifestações de ruas que ocorrerem nas várias cidades do país com 

smartphone e rede 3G/4G. 46 Então, como o próprio povo disse nas redes sociais online e 

nas ruas: “O gigante acordou!”. 

Chamamos a atenção, nesse momento, para a horizontalização e multiplicação 

dos fluxos informacionais, proporcionadas pela midiatização da sociedade, que 

favorecem o aparecimento de um novo ator comunicante: o midialivrista (MALINI; 

ANTOUN, 2013) que está além da ideia de cidadão-repórter (COSTA, 2009). Ele aparece 

como um emissor de informações, com extenso raio de alcance, com um volume e 

velocidade impressionantes de conexões com outros internautas e em tempo real. No 

que diz respeito ao uso dessa ferramenta de tecnologia móvel, Fernando Silva (2007) 

diz surgir um ambiente móvel de produção, caracterizado pela interface entre o 

“espaço urbano e o espaço virtual e que se aproxima do que Sousa e Silva (2006) vai 

chamar de espaço híbrido (físico e virtual), Santaella (2007) de espaços intersticiais e 

Lemos (2007) de territórios informacionais (SILVA, 2007, p. 5)”. 

 Esse ambiente móvel de produção, falado por Fernando Silva (2007), teve 

atuação com a Mídia NINJA e outros internautas – como forma democrática de mostrar o 

que acontecia durante as manifestações e oposição à mídia de massa – durante todo o 

mês de junho de 2013. Mas, e depois de junho? Ao contrário do que se ouviu algumas 

vezes na internet, nas redes sociais e até na mídia tradicional, o gigante não dormiu47. As 

manifestações continuaram durante todo o ano de 2013, porém com um volume menor 

de pessoas nas ruas, mas nas redes sociais digitais elas continuaram com intensidade, 

com os netativistas. Em outros termos, como disse Gohn (2014, p. 35), “houve uma 

desaceleração dos protestos nas ruas, seguida de um acirramento de demandas e lutas 

específicas, como a dos professores da rede pública no Rio de Janeiro”. 

 Os protestos retornam em janeiro de 2014 e, como se esperava, com foco na Copa 

do Mundo (GOHN, 2014), contra o abuso dos gastos do dinheiro público na construção 

de estádios de futebol e o não investimento desse dinheiro na educação, na construção 

                                                           
46 A forma de ativismo da Mídia Ninja, com coberturas feitas em tempo real dentro e durante os protestos, 
fortaleceu a credibilidade das manifestações de rua e serviu de convite para toda a sociedade irem às ruas 
também protestar. Com a Jornadas de Junho, eles ganharam visibilidade a nível nacional e internacional, e 
a popularidade junto ao povo brasileiro, como um meio confiável para se obter informações sobre o que 
realmente acontecia durante as manifestações nas ruas. 
47 Atores sociais criaram páginas no Facebook com o nome “O Gigante Dormiu”, ironizando a diminuição 
de pessoas nas ruas para protestar. Página: facebook.com/OGiganteDormiu/.  

https://www.facebook.com/OGiganteDormiu/
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de hospitais e escolas públicas do país. No dia 25 desse mês há uma onda de protestos 

convocados via Facebook. Com cartazes e vozes saíram em aproximadamente 30 cidades 

do país gritando o lema dos protestos: “Não vai ter copa”. Com maior público de 

manifestantes na cidade de São Paulo48, os Black Blocs faziam a linha de frente das 

manifestações. Os atos acontecidos juntamente com a tática dos Black Blocs foram 

classificados, mais uma vez, pela mídia como praticantes de vandalismo49. 

 No dia 22 de fevereiro, há mais protestos no país contra a Copa, reunindo 

aproximadamente mil pessoas nas ruas de São Paulo. No decorrer do protesto, “houve 

confrontos com a polícia e 120 manifestantes foram detidos” (GOHN, 2014, p. 38). Os 

protestos também foram convocados pelo Facebook.  

 

Figura 8: Convite no Facebook para protesto contra a Copa do Mundo FIFA 2014 

 

Fonte: Facebook 

  

 A manifestação que mais recebeu destaque nesse ano, na sequência dos atos 

contra a Copa, aconteceu no dia 15 de maio e ficou conhecida como “Dia Internacional de 

                                                           
48 No dia 25 de janeiro de 2014, as manifestações em São Paulo contra a Copa do Mundo FIFA 2014, 
conseguiu reunir aproximadamente 1.500 pessoas (COHN, 2014). 
49 Matéria. Disponível em: <http://migre.me/vTlYY>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

http://migre.me/vTlYY
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Lutas Contra a Copa” e 15M50. Conforme as pesquisas do Datafolha, o número de 

participantes nos protestos foi de 65 mil.  

Várias manifestações e protestos acontecerem antes e durante a Copa, todas 

articuladas pelas redes sociais digitais. Os protestos tiveram a participação do 

Anonymous Brasil51, que criaram um vídeo intitulado “A Copa que o Governo do Brasil 

não mostra a você” 52 e publicaram em suas plataformas digitais. Como em 2013, a Mídia 

NINJA fez a cobertura em tempo real das manifestações em oposição ao jornalismo da 

macromídia e, como ocorreu em vários protestos, flagrando o ataque da polícia aos 

manifestantes53. 

Após a onda de protestos ocorridos em 2014, as maiores manifestações em rede e 

que se estenderam às ruas e praças públicas do país nos anos de 2015 e 2016 nas 

diversas regiões, teve como tema o Governo da Presidente Dilma Rousseff e a corrupção. 

Organizado e convocado pelas redes sociais digitais, o primeiro grande ato ocorreu no 

dia 15 de março de 2015, em várias cidades do país, com concentração maior em 

número de pessoas em São Paulo54. 

Dois dias antes, no dia 12 de março de 2015, entra em cena a Rede de Jornalistas 

Livres. Com suas plataformas digitais online, como site55, Facebook56 e YouTube57, o 

coletivo começa atuar como midialivrista, com objetivos tais como a Mídia NINJA. Eles 

surgem da “necessidade urgente de enfrentar a escalada da narrativa de ódio, 

antidemocrática e de permanente desrespeito aos direitos humanos e sociais, em grande 

parte apoiada pela mídia tradicional”. Desde então, assim como as ninjas, eles vem 

produzindo material sobre as manifestações e outros assuntos político-sociais, como 

proposta de um pós-jornalismo58. 

No dia 12 de abril de 2015, novas manifestações aconteceram convocadas pelos 

movimentos Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre e Revoltados Online via Facebook. 

Convocados pelo Facebook, o objetivo das manifestações foi o impeachment de Dilma 

                                                           
50 Disponível em: <http://migre.me/vTlZc>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
51 Site dos Anonymous Brasil: http://www.anonymousbrasil.com/. 
52 Disponível em: <http://migre.me/vTm1x>. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
53 Vídeo produzido pela Mídia Ninja que mostra a polícia atacando os manifestantes em um protesto 
realizado no dia 15 de janeiro de 2014 próximo ao Maracanã. Disponível em: <http://migre.me/vTm1E>. 
Acesso em 26 de janeiro de 2016. 
54 Disponível em: <http://migre.me/vTm1O>. Acesso em 26 de janeiro de 2016.  
55 https://jornalistaslivres.org/  
56 facebook.com/jornalistaslivres/  
57 http://migre.me/vTm2s  
58 Nos próximos capítulos nos deteremos sobre os Jornalistas Livres e a Mídia Ninja. 

http://migre.me/vTlZc
http://www.anonymousbrasil.com/
http://migre.me/vTm1x
http://migre.me/vTm1E
http://migre.me/vTm1O
https://jornalistaslivres.org/
https://www.facebook.com/jornalistaslivres/
http://migre.me/vTm2s
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Rousserff, que trouxe, segundo o Datafolha59, cerca de 100 mil manifestantes à Avenida 

Paulista, São Paulo. 

  

Figura 9: Convite no Facebook para manifestações pedindo o impeachment de Dilma Rousseff 

 

Fonte: Facebook 

 

Outras manifestações vierem ao longo do ano de 2015, e dadas as aglomerações 

de manifestantes que saíram às ruas em várias regiões nesse ano no país, até então 

foram as maiores já registradas na história do Brasil, desde as Diretas Já60. É importante 

destacar, mais uma vez, a importância das redes sociais digitais e das tecnologias móveis 

como mecanismo democrático nesse contexto para os mais variados movimentos e 

ativitas (grupos ou não), que conseguiram dialogar com a sociedade e mobilizá-los 

dentro e fora da rede mundial de computadores. 

 Manifestações e protestos também foram realizados no ano de 2015 e no início 

de 2016 a favor da Presidenta da República e da democracia. Em 18 de março de 2016, 

após organizações e convites via Facebook por páginas de coletivos e usuários da rede 

social, manifestantes saíram às ruas para protestar, e com cartazes nas mãos e gritos, 

                                                           
59 Disponível em: <http://migre.me/usqkd>. Acesso em 26 de janeiro de 2016.  
60 O movimento Diretas Já aconteceu no ano de 1984. Foi um movimento político que teve grande 
participação popular. O movimento tinha como objetivo a realização de eleições diretas para presidente 
da República no Brasil. Diversas manifestações populares aconteceram durante o movimento, com 
passeatas e comícios. Consultar: http://migre.me/vTm67. 

http://migre.me/usqkd
http://migre.me/vTm67
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eles diziam: “Não vai ter golpe!”. Até hoje, manifestações continuam ocorrendo, com as 

suas respectivas pautas. 

 Aqueles vinte (e outros) centavos foram o suficiente para os brasileiros 

romperem o silêncio, o mundo digital foi necessário para as gerações dissolverem as 

distâncias, a internet foi suficiente para conectar as pessoas ao mundo, as redes sociais 

digitais foram importantes para interagir, discutir e compartilhar experiências, e os 

protestos nas ruas e praças públicas foram os momentos de encontro entre o mundo 

virtual e o local físico, onde se viu a esperança. 

 A globalização de fato criou uma nova autonomia, e as manifestações, então, 

reconfiguraram suas práticas e de muitas outras, como a do jornalismo. A indignação fez 

uso das tecnologias e das mídias sociais, como celulares e redes sociais digitais, para 

convocar o a sociedade às ruas para protestarem contra as mais variadas insatisfações 

sociais, políticas e econômicas. 

 Observa-se, assim, uma maior horizontalidade e multiplicidade desse fenômeno 

comunicacional e informacional, e, como Manuel Castells (2013) chama a atenção, a 

importância da articulação dos meios de comunicação com os novos espaços sociais 

oferecidos pela internet. Percebe-se, com isso, um claro processo de convergência 

tecnológica interativa, e implica a renúncia a qualquer controle vertical que ainda resta à 

comunicação. 

 

1.3 AS REDES E NÓS DA INTERNET 

 

Com a Internet e as plataformas digitais cada dia mais presentes no cotidiano das 

pessoas, os modos como se fazem protestos ganharam uma nova ordem –, como 

podemos observar no caso da Primavera Árabe e nos protestos que incidiram no Brasil a 

partir do ano de 2013,–, assim como adquiriram novos modos de ser notícia e de 

narrarem suas próprias ações, não ficando reféns da comunicação mediada pelos 

grandes veículos de jornalismo nacional e internacional, da macromídia. Assim, os 

modos jornalísticos tradicionais estão também em busca de se harmonizar com essas 

novas tecnologias da comunicação, a fim de sobreviver e não se afastar do seu público, 

adaptando-se às novas linguagens digitais e sendo mediadas por “atores” que estão 

interligados em nós e em rede.  

Segundo Manuel Castells (2003, p. 114):  
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Uma vez que a Internet está se tornando um meio essencial de 
comunicação e organização em todas as esferas de atividade, é óbvio 
que também os movimentos sociais e o processo político a usam, e o 
farão cada vez mais, como um instrumento privilegiado para atuar, 
informar, recrutar, organizar, dominar e contradominar.  

 

O apoderamento e uso da internet pelos movimentos sociais no Brasil são um 

expressivo exemplo do que o autor fala acima. A partir de março de 2013, uma onda de 

protestos teve início no Brasil. Primeiramente, impulsionados pelo aumento da 

passagem do ônibus de transporte coletivo, vários manifestantes foram às ruas 

reivindicar pela diminuição do preço da passagem e por um transporte coletivo público, 

gratuito e de qualidade. É importante ressaltar que, como já pontuamos anteriormente, 

antes de irem às ruas, os manifestantes haviam se organizado em rede, através das redes 

sociais, marcando locais, praças, horários e dias, ocorrendo várias manifestações 

simultaneamente em vários lugares do país. O movimento surtiu efeito positivo em 

muitas cidades, a exemplo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul:  

 

Em Porto Alegre, manifestantes reagem ao aumento da passagem de 
ônibus de R$ 2,85 para R$ 3,05 com uma série de protestos que 
culminam num ato em frente à prefeitura. Após quase duas semanas, o 
aumento é suspenso no dia 4 de abril por decisão judicial da Justiça. A 
passagem passaria a R$ 2,95 em abril do ano seguinte. (BORBA; FELIZI; 
REYS, 2014, p. 423). 

 

Nessa perspectiva, e com relação às novas tecnologias e narrativas da 

comunicação digital, conforme Lemos (2010, p. 60), essas "novas tecnologias de 

informação devem ser consideradas em função da comunicação bidirecional entre 

grupos e indivíduos, escapando da difusão centralizada da informação massiva”. O que 

aconteceu no decorrer de vários protestos que incidiram no Brasil, foi que o 

midialivrista utilizou o aplicativo Twitcasting em seu smartphone e transmitiu as 

manifestações, como ferramenta narrativa jornalística na cobertura dos protestos – 

formalizando um caso peculiar de que os meios tradicionais de jornalismo estão 

perdendo credibilidade e que a sociedade está encontrando novos meios de escapar da 

difusão centralizada da informação editorial. 

Consequentemente, as manifestações criaram uma nova repercussão para o uso 

de tecnologias móveis na cobertura jornalística, com o jornalismo alternativo feito por 

smartphones e em tempo real, por meio do aplicativo de streaming (o Twitcasting), 
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juntamente com articulações em redes sociais, estabelecendo uma nova estética 

narrativa e forma de se fazer jornalismo ou de informar, de modo coletivo e 

participativo: 

  

A conexão em rede, o uso de tecnologias móveis digitais e as 
apropriações das redes sociais como disseminadoras de informações e 
modo de interação mediada por celulares e smartphones trazem uma 
ressignificação para a narrativa televisiva e para os movimentos como 
no caso dos protestos numa relação estreita entre o espaço urbano e a 
conexão generalizada que se verifica. (SILVA; RODRIGUES, 2014, p. 34). 
 

Segundo Adriana Rodrigues (2013), os movimentos sociais (sob forma de 

protestos) da contemporaneidade apresentam novas aparências na sociedade do século 

XXI no momento em que engajam suas práticas e formas de mobilização em outra esfera 

pública, desta vez, conectada e em Rede. Logo, “as transformações das tecnologias 

digitais na vida social amplificam [...] os rearranjos comunicacionais num contexto 

contínuo de mutações” (RODRIGUES, 2013, p.32), a exemplo do jornalismo alternativo 

feito no live streaming Twitcasting por atores sociais que atuam como midialivrista 

dentro do ciberespaço61. 

Os atores que atuam como midialivristas, utilizando-se de uma forma narrativa 

móvel, de uma mídia alternativa, na cobertura e transmissão dos protestos, são aqui 

entendidos como uma espécie de “hacker das narrativas, um tipo de sujeito que produz, 

continuamente, narrativas sobre acontecimentos sociais que destoam das visões 

editadas pelos jornais, canais de TV e emissoras de rádio de grandes conglomerados de 

comunicação” (MALINI; ANTOUN, 2013).  

As redes sociais digitais tiveram (e tem) grandes destaque no início e no 

decorrer desse processo (falo do midialivrista como hacker de narrativas e das 

manifestações), isso porque, como pontuou Fernandes e Roseno (2013), a forma de 

comunicação propostas por elas é inovadora. A horizontalização e multiplicação dos 

fluxos informacionais propiciadas por elas favorecem as práticas do midialivrista, onde 

situamos nessa pesquisa a Mídia NINJA e os Jornalistas Livres.  

                                                           
61 Lévy (1999, p. 92) define ciberespaço como: "[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão 
mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos 
sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas 
clássicas), na medida em que transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, 
artificial ou virtual incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam como 
meios de geração de acesso.". 
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As atuais redes sociais interativas fazem o papel que os noticiários de TV 

fizeram até o final do século passado. Durante as manifestações: 

 

a linguagem dos internaultas nas redes sociais, principalmente dos 
ativistas digitais, era sucinta e atraente. Ao resumir suas ideias, 
propostas ou convites para outros usuários participarem de protestos, 
ele condensava de modo objetivo e direto o que queria dizer. Essa é 
uma maneira prática de atingir, de forma global, em um curto intervalo 
de tempo, milhares de pessoas. (FERNANDES; ROSENO, 2013, p. 34). 

  

Essa facilidade de comunicação que os usuários das redes sociais possuem, hoje, 

é possível graças ao compartilhamento P2P (peer-to-peer), cuja proposta é fazer com o 

que informações e dados sejam facilmente encontrados e compartilhados entre os 

atores na internet. Nesse sentido, um aspecto que diferencia essas redes, de todas as 

outras formas já existentes na internet, é a ausência da necessidade de um computador 

central para mediar as relações. 

No caso das manifestações, o sistema P2P fez com que os usuários se tornassem 

mais independente. Os sistemas P2P são formados pela interconexão de vários 

computadores, chamados de nós. Sua arquitetura de comunicação é diferente dos 

modos convencionais encontrados na internet. Esse sistema “par a par” ou “ponto a 

ponto” se baseia na descentralização das funções dos usuários. A partir do seu 

surgimento, todos os atores passaram a ser tanto servidores como clientes, 

estabelecendo, portanto, uma conexão entre todos os computadores da rede e 

potencializando a troca e transferência de dados – ao mesmo tempo em que fez a 

informação transitar um pouco fora do alcance do controle dos das mídias 

convencionais. 

Observa-se, então, que as manifestações e seus atores, como também o 

midialivrista, além de outros, enquanto participantes da comunicação peer-to-peer, 

viram abertura, a partir delas, para a criação de laços sociais por meio de interações 

conectadas, que pretendiam atender, inicialmente, apenas a busca de informações e 

uma possível ajuda mútua. E partindo de uma tendência diferenciada, estabelecem-se, 

assim, relacionamentos das mais variadas maneiras e saem às ruas e praças públicas. 

As redes da internet, as redes de celulares, as redes sociais e as manifestações de 

rua, contribuíram todas para as redes multimodais espontâneas abordadas por Manuel 

Castells (2013). E o midialivrista com o midiativismo digital, que se suporta em meios 

on-line para levar ao público abordagens destoantes das versões da grande mídia, entra 
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em cena “hackeando” as narrativas oficiais e apresentando pontos de vista e pontos de 

fuga para incrementar o efervescente horizonte do campo midiático (MALINI; ANTOUN, 

2013). 

Portanto, uma vez que as instituições perdem peso diante da individualização 

crescente na produção e consumo de informação (BAUMAN, 2013), acreditamos, assim, 

que a notícia, bem como os conglomerados de jornalismo, estão se liquefazendo em 

formato, conteúdo e sentido. Isso graças, também, às novas tecnologias da comunicação 

e informação e as smart mobs (multidões inteligentes) (RHEINGOLD, 2002). Essas smart 

mobs são as multidões que estão interconectadas por meio das tecnologias da 

informação e comunicação, que se agrupam por meio de pontos de identificação comum, 

como a revolta dos vinte centavos, criando redes híbridas que se originam no 

ciberespaço através da computação P2P e tomam as ruas. Essa multidão ciber-

presenciais faz uso de dispositivos e conexões móveis para registrar e, 

consequentemente, ampliar as manifestações por meio da internet. 

No caso das manifestações supracitadas, tanto as ocorridas no Brasil quanto as de 

outros países, como nos Estados Unidos, a rede social Facebook exerceu um papel 

relevante no agendamento, compartilhamento e registros, além de oferecer seu espaço 

para discussão e reflexão sobre os eventos. As redes YouTube e Twitter, além de outros 

produtos da comunicação P2P62, tomaram os lugares dos tradicionais panfletos e 

megafones, aproximando o país dos contextos internacionais de protestos midiatizados, 

movimentos em rede conectados por elementos da cibercultura e suas ferramentas.  

Este contexto fortaleceu e reconfigurou práticas ativistas. O ativismo que vem 

ganhando fôlego, na pós-modernidade, está se sobressaindo frente à militância 

tradicional e pondo força contra as enrijecidas estruturas políticas, econômicas e 

midiáticas, e até mesmo se valendo da internet para articular-se em rede e alcançar 

espaços afora das fronteiras físicas. Ao intervir no “fluxo normal das coisas”, o ativismo 

prontamente com o ciberativismo estão contribuindo não apenas para a reconstrução de 

uma nova consciência política, mas também para a própria reconfiguração da esfera 

pública, como veremos nos próximos capítulos. 

 

 

 

                                                           
62 Como, por exemplo, o site e o Instagram dos coletivos Mídia Ninja e Jornalistas Livres. 
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2. PÓS-MODERNIDADE, APROPRIAÇÃO DE PRÁTICAS MIDIÁTICAS E MÍDIA LIVRE 
 

2.1 A SOCIEDADE DOS MASS MEDIA  

 

Conforme Perry Anderson (1999, p. 9), a ideia de “pós-modernismo” surgiu no 

mundo hispânico no ano de 1930. Nesse período, o termo se restringia ao âmbito 

estético, sem fazer alusões à política ou à filosofia, e situava-se longe dos grandes 

centros intelectuais como a Inglaterra e os Estados Unidos. Reaparecendo nos anos 

1950, mais precisamente em Nova York e Chicago, depois de percorrer as periferias do 

mundo, o pós-moderno foi designado como algo a menos do que moderno. 

Configurando-se como uma denúncia aos ideais do liberalismo e do socialismo, em vistas 

à separação entre razão e liberdade, o termo pretendia apresentar uma “ficção 

contemporânea incapaz de sustentar a tensão modernista com uma sociedade 

circundante cujas divisões de classe tornavam-se cada vez mais amorfas com a 

prosperidade do pós-guerra” (ANDERSON, 1999, p. 19). Na década de 1960,  

 

ela mudou de novo – ainda amplamente – para sinal fortuito, estranho. 

Em meados da década o crítico Leslie Fied [...] celebrou o surgimento de 

uma nova sensibilidade entre a geração mais jovem da América, que era 

uma geração dos “excluídos da história”, mutantes culturais cujos valores 

– desinteresse e desligamento, alucinógenos e direitos civis – 

encontravam expressão e acolhida numa nova literatura pós-moderna. 

(ANDERSON, 1999, p. 19). 

 

A cristalização do termo pós-moderno só aconteceu nos anos 1970, no momento 

em que ele apareceu, pela primeira vez, impresso em “uma publicação que trazia 

expressamente o título e subtítulo Revista de Literatura e Cultura Pós-modernas” 

(ANDERSON, 1999, p, 23). Graças a esta acolhida, pode-se, pela primeira vez, 

“estabelecer a ideia de pós-moderno como referência coletiva” (ANDERSON, 1999, p, 

23). Para além da problemática em torno da querela que se debruça sobre o 

questionamento se o pós-modernismo seria apenas uma tendência artística ou (também 

um) fenômeno social, “nem olímpico e distante como nem boêmio e rebelde como 

aquelas, o pós-modernismo surge como um tipo diferente de acomodação entre a arte e 

a sociedade” (ANDERSON, 1999, p. 26). 

 Nesse contexto, encontramos o filósofo Jean-François Lyotard com a obra A Condição 

Pós-moderna, de 1979, a tratar sobre esse assunto. Segundo Anderson (1999, p. 32),  
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a oportunidade imediata para A condição pós-moderna, no entanto, foi 

uma encomenda para produzir um relatório sobre o estado do 

“conhecimento contemporâneo” para o conselho universitário do governo 

do Quebec, onde o partido nacionalista de René Levesque tinha acabado 

de assumir o poder. 

 

  Nesse texto, Lyotard (2008, p. XV) “tem por objeto a posição do saber nas 

sociedades mais desenvolvidas”. Nele, o autor associa a pós-modernidade às sociedades 

mais desenvolvidas, à sociedade pós-industrial, “na qual o conhecimento tornara-se a 

principal força econômica de produção numa corrente desviada dos Estados nacionais, 

embora ao mesmo tempo tendo perdido suas legitimações tradicionais” (ANDERSON, 

1999, p. 32).  

Se a sociedade tornava-se melhor imaginada, “não como um todo orgânico nem 

como um campo de conflito dualista (Parsons ou Marx) mas como uma rede de 

comunicação linguística, a própria linguagem – ‘todo o vínculo social’”(LYOTARD, 2008, 

p. 32) – concebia-se de uma pluralidade de jogos diferentes, “cujas regras não se podem 

medir, e inter-relação agonísticas” (LYOTARD, 2008. p. 32). Nesses feitios, a ciência se 

tornou um jogo de linguagem dentre outros: “já não podia reivindicar o privilégio 

imperial sobre outras formas de conhecimento, que pretendera nos tempos modernos” 

(LYOTARD, 2008. p. 32). A sua verdadeira pretensão à superioridade como “verdade 

denotativa” em relação aos “estilos narrativos do conhecimento comum” ocultava a base 

de sua própria legitimação, que classicamente consistiu em duas formas grandiosas de 

narrativas63. 

A condição pós-moderna abancaria no colapso desses relatos que, em conflito 

com a ciência, serão reduzidos a fábulas (Cf. LYOTARD, 2008). O pós-moderno implica 

deste modo na “incredulidade em relação aos grandes relatos” (LYOTARD, 2008, p. 

XVIII), dirigindo agora sua atenção ao desuso do dispositivo metanarrativo que excita os 

indivíduos a viver numa “pragmática das partículas de linguagem”, de “jogos de 

linguagem diferentes”, na “heterogeneidade dos elementos”, num “determinismo local” 

(LYOTARD, 2008, p. XVIII).  

                                                           
63 Segundo Lyotard (2008, p. 32), “a primeira, derivada da Revolução Francesa, colocava a humanidade 
como agente heroico de sua própria libertação através do avanço do conhecimento; a segunda, 
descendente do idealismo alemão, via o espírito como progressiva revolução da verdade. Esses foram os 
grandes mitos justificadores da modernidade”. 
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A partir da reflexão de Lyotard sobre o saber na contemporaneidade, pode-se 

dizer que o pós-moderno indica o saber como principal instrumento de poder dessa 

sociedade, e que, embora esteja trasladado em informação, possui ainda uma 

sensibilidade “aguçada para as diferenças” e a “capacidade de suportar o 

incomensurável” (LYOTARD, 2008, p. XVIII). Deste modo, a acepção de pós-moderno, tal 

como apresentada por Lyotard, ampara-se na “queda da credulidade das 

metanarrativas” e numa sensibilidade para as diferenças.  

Tendo em vista esta estrutura conceitual, importa direcionar a presente reflexão 

às contribuições do filósofo italiano Gianni Vattimo sobre o pós-moderno, de modo a que 

se possa estabelecer laços com a pesquisa a qual vimos desenvolvendo, buscando sua 

inserção no debate proposto e suas inter-relações com o presente trabalho. Assim, 

conforme este autor, o pós-moderno será mais bem teorizado e discutido se tomado a 

partir de filósofos tais quais Nietzsche e Heidegger, uma vez que eles já haviam 

evidenciado na tradição filosófica as novas condições da existência no mundo industrial 

tardio, o que, por assim dizer, os caracterizam de maneira definitiva como irredutíveis à 

pura e simples Kulturkritik (crítica da cultura ou crítica cultural), que percorre toda a 

filosofia e a cultura do início do século XX. E,  

 

considerar a crítica heideggeriana ou o anúncio nietzschiano do niilismo 

consumado como momentos “positivos” para uma reconstrução filosófica, 

e não apenas como sintomas e denúncias da decadência [...] só é possível 

desde que se tenha a coragem [...] de ouvir com atenção os discursos das 

artes, da crítica literária, da sociologia, sobre a pós-modernidade e suas 

peculiaridades. (VATTIMO, 1996, p. 5-6). 

 

  Com base na herança nietzschiano-heideggeriana, Vattimo reconhece a 

“experiência” do niilismo como uma alternativa válida para a sua interpretação da 

existência na pós-modernidade. Tal herança ele não recebe passivamente, pois reelabora 

as noções fundamentais de seus grandes mestres. Nesta esteira, podemos apontar os 

aspectos da conceituação filosófica vattimiana de pós-modernidade e, a partir daí, o 

aparecimento da, assim chamada, cultura dos dialetos e das novas experiências com os 

meios de comunicação de massa. 

 Nas argumentações de Vattimo sobre o pós-moderno, compreendemos a pós-

modernidade como a sociedade da multiplicação dos sentidos, da publicidade e da 

propaganda irrestritas, principalmente, como espaço da experiência mediatizada, num 
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período em que na sociedade dos mass media permite proliferar diversas histórias. A 

exemplo, Vattimo (1992) se reporta ao conteúdo jornalístico, em que há diversas 

notícias impressas em um único fascículo, dizendo respeito a um efeito emancipatório 

em relação ao sentido unitário da história, daqueles vinculados à tradição metafísica. É 

importante resaltar que, em uma quase unanimidade, 

 

os historiadores da filosofia estimam que a modernidade se teria iniciado 
no século XVII, com Descartes, e terminado no final do século XVIII, com 
Immanuel Kant. Outros, ao invés, a consideram como um processo que 
ainda não se consumou. É o que pensam, por exemplo, Badiou, Jambet, 
Lardreau e, numa perspectiva patentemente conservadora, Habermas, 
para quem a modernidade se desenvolve como um “projeto inacabado”, 
ou em via de perfazer-se. Do outro lado da arena se colocam pensadores 
dos mais diversos matrizes – Heidegger, Deleuze, Lyotard, Derrida, 
Foucault, Kofman, Vattimo, Rorty, Nancy, Lacoue-Labarthe – cujo maioria 
vê em Nietzsche um chefe de fila e aos quais foi indistintamente aplicado 
o epíteto de “pós-moderno”. (ALMEIDA, 2012, p. 251). 

 

Sem apreensão, e de maneira geral, estes últimos filósofos citados declaram ser a 

nossa época marcada pelo “signo da subjetividade” e ela estaria, ademais, andando para 

a sua realização final. Por outro lado, conforme Almeida (2012, p. 256), “foi, de fato, a 

partir do início do século XX que se intensificaram os debates e as análises em torno do 

conceito de modernidade”. Portanto, se em torno do conceito de “modernidade” é 

impossível encontrar uma definição que seja completa, precisa ou satisfatória de uma 

vez por todas, “a tarefa não se tornará menos difícil de encontrar um conceito não 

menos ambíguo de ‘pós-modernidade’” (ALMEIDA, 2012, p.268).   

Em virtude do prefixo “pós”, tem-se inicialmente a impressão de que a pós-

modernidade não é, senão, uma sequência cronológica da modernidade. Tal impressão 

não é de todo incorreta, visto que não se pode concebê-la sem o período que a 

precedera. O que ocorre, porém, é que não se trata de uma continuidade lógica ou de 

uma evolução necessária e linear que estaria, por assim dizer, inscrita no destino mesmo 

do vir-a-ser. Conforme Almeida (2012, p. 268), estamos diante de uma “exclusão 

interna”, “as rupturas e os ataques que se operam contra as ideias modernas da razão, 

de progresso, de finalidade, de universalidade, de igualdade e emancipação só puderam 

nascer do mesmo solo, das mesmas raízes”, ou, mais precisamente, das próprias forças 

que lançaram essas ideias, mas que, depois, “perderam a potência ou a capacidade de se 

imporem as forças” (ALMEIDA, 2012, p. 268). Daí,  
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não obstante isso – ou por causa disso mesmo – novas e diferentes forças 
ressurgem acarretando com elas um mundo variegado de metamorfoses 
e, portanto, de perspectivas, de releituras, de reinterpretação e 
revalorizações com as quais não se havia jamais sonhado. É nisto, repita-
se, que reside a ambiguidade do niilismo: constroem novos valores na 
medida mesma, no momento mesmo, no átimo mesmo em que os antigos 
valores se destroem e as antigas forças que os criaram se veem exauridas, 
esgotadas, superadas, transformadas e, assim, retornadas contra si 
mesmas. (ALMEIDA, 2012, p. 268-269). 

 

Segundo Vattimo (1996), na Modernidade, a concepção histórica era 

unidirecional e progressiva; já na Pós-Modernidade, esta mesma concepção agora é 

estabelecida por múltiplas visões. Nessa última, o papel dos mass media se tornou um 

fator preponderante à concepção de mundo dessa nova sociedade, estreada àquela 

altura. Com o fim da Modernidade e a concretização de uma nova experiência, agora 

oferecida pela pós-modernidade, se instaurou uma problemática pela qual temos como 

pressuposta a ação dos meios de comunicação ou, nos termos utilizados por Gianni 

Vattimo (1992), a ação dos mass media. Segundo Reginaldo Silva (2011, p. 149), “com 

Vattimo, o apelo à legitimação das culturas regionais ganha o auxílio dos mass media, de 

tal modo que ele pode sustentar que a época pós-moderna engendra uma sociedade de 

comunicação generalizada, a sociedade dos mass media”. 

O sentido de emancipação, aqui, é o aludido pelo próprio Vattimo (1992), ou seja  

aquela posta pelos meios de comunicação de massa (mass media) e os seus reflexos na 

experiência artística na sociedade pós-moderna. Conforme o filósofo, esse sentido e seus 

reflexos precisam ser entendidos como positivos para o contexto histórico-cultural 

designado, ou seja, para a sociedade contemporânea – assim tomada como circunscrita à 

pós-modernidade. Tal feição evidencia, na medida em que dá destaque à posição que os 

mass media ocupam nessa nova reconfiguração de sociedade, o sentido de tal 

emancipação a partir da “exploração cultural” na atualidade, situando nossa sociedade 

como sendo, nos termos de Vattimo (1992, p. 7), uma “sociedade da comunicação 

generalizada”. 

  Na leitura vattimiana, os media são considerados determinantes para efetivação 

do fim da história no sentido moderno-metafísico-historicista, pressupondo que a 

modernidade “[...] termina quando – por múltiplas razões – já não parece possível falar 

de história como qualquer coisa de unitário. De facto, uma tal visão da história implicava 

a existência de um centro em torno do qual se recolhem e se ordenam os 
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acontecimentos” (VATTIMO, 1992, p. 8). Constatado tal evento, Vattimo (1992) profere 

que a insurgência de culturas colonizadas coloca o ideal europeu de humanidade como 

mais um entre outros ideais – rompendo com a ideia do eurocentrismo. Assim, a atuação 

dos media tem efeito incontestável que marca a experiência atual: a do alargamento do 

horizonte das culturas particulares. Segundo Vattimo (1992, p.9),  

 

se se desenvolvem observações como estas [segundo uma via iniciada, 
antes de Benjamin, por Marx e Nietzsche], chega-se à dissolução da idéia 
de história como um curso unitário; não há uma história única, há 
imagens do passado propostas por pontos de vistas diversos, e é ilusório 
pensar que existe um ponto de vista supremo, global, capaz de unificar 
todos os outros (como seria ‘a história’, que engloba a história da arte, da 
literatura, das guerras, da sexualidade, etc.). 

   

  A preocupação é compreender o aspecto situacional das novas condições efetivas, 

levando em consideração a técnica64 e o sistema de informação, vistos por um prisma 

positivo para a humanidade. É graças à esfera de mediações proposta pelos mass media, 

que se tornou impensável e inviável a perspectiva de uma história universal, como era 

exposta no período da Modernidade, prevalecendo, para Vattimo, a irrupção de histórias 

destituídas de quaisquer aspirações metafísicas.  

 Adotando o prefixo pós à Modernidade, àquela a qual ele chama de sociedade dos 

media (comunicação de massa), Vattimo (1992) apresenta sua tese reconhecendo nesse 

prefixo a expressão de um novo horizonte positivo para o pensamento Ocidental, o que 

outrora induziu o declínio do pensamento moderno do Ocidente65. Nos termos utilizados 

pelo próprio autor, o “pós-moderno tem um sentido; e que este sentido está ligado ao 

fato da sociedade em que vivemos ser uma sociedade da comunicação generalizada, a 

sociedade dos mass media” (VATTIMO, 1992, p. 7). Nesse contexto, o autor reconhece a 

pós-modernidade como um novo contexto cultural (o ethos da diversidade), que 

                                                           
64 Segundo Almeida (2005, p. 259), “para Heidegger, é a técnica que manifesta a essência do mundo 
moderno na medida em que o homem ocidental, pelo esquecimento, do Ser, se volta primeiramente para 
os entes naturais ou para as coisas na sua expressão ôntica. Nestas, ele exerce o seu primado e a sua 
maestria; pela técnica ele as transforma e as utiliza sistematicamente para a sua própria vantagem, mas, 
ao fazê-lo, é o ser próprio pensamento que também se torna tecnicizado, objetivando ou determinado por 
essas realidades suscetíveis de manipulação”. 
65 Entende-se que o “declínio do Ocidente significa, aqui, a dissolução da idéia de um significado e de uma 
direção unitária da história da humanidade, espécie de alicerce, na tradição moderna, do pensamento 
ocidental. Este considerava a sua própria civilização como o nível máximo evolutivo alcançado pela 
humanidade em geral e, baseado nisso, sentia-se chamado a civilizar, mesmo a colonizar, converter, 
submeter todos os povos com os quais entrava em contato.” (VATTIMO, 1999, p. 43).  
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representa, além de outras coisas, a “destruição” das fronteiras culturais, o que agora é 

possível graças à intervenção das tecnologias informacionais.  

  O fim da marginalização cultural é decorrência dos referidos mass media, diz 

Vattimo (1992). Tal feitio se dá por eles, os media, colocarem em pauta os elementos de 

culturas locais, seus dialetos, as minorias, embora se saiba que, em certo sentido, eles 

também expandem e fortalecem hegemonias culturais. Os meios de comunicação 

proporcionaram a dissolução das grandes narrativas66, e com a ação dos mass media na 

sociedade contemporânea, 

   

o que de facto aconteceu, porém, não obstante todos os esforços dos 
monopólios e das grandes centrais capitalistas, é que a rádio, a televisão, 
os jornais se tornaram elementos de uma grande explosão e 
multiplicação de Weltanschauungen, de visões de mundo. (VATTIMO, 
1992, p. 11). 

 

  Percebe-se que a sociedade da comunicação generalizada possibilitou visibilidade 

para as minorias e multiplicidades de culturas. Segundo Vattimo (1992), as novas visões 

de mundo acomodaram o requerimento do fim da marginalização cultural. Contudo, o 

filósofo reconhece a existência de um desvio nos mass media, mas não perde o seu 

otimismo quanto à interferência positiva deles na pós-modernidade.  Sobre este desvio, 

entende-se que,  

 

de fato, uma tal possibilidade parece ao alcance  da mão: bastaria que os 
mass media, que são os modos em que a autoconsciência da sociedade se 
transmite a  todos os seus membros, não se deixassem já  condicionar por 
ideologias, interesses de setores, etc., e se tornassem de alguma forma 
‘órgão’ das ciências sociais, se sujeitassem à medida crítica de um saber 
rigoroso, difundissem uma imagem ‘científica’ da sociedade,    
precisamente aquela que as ciências humanas estão já em condições de 
construir. (VATTIMO, 1992, p. 28). 

 

  É a partir da atuação dos media que se dá a emancipação das culturas 

particulares, que consiste “mais no desenraizamento, que é também, e ao mesmo tempo, 

libertação das diferenças, dos elementos locais, daquilo que poderíamos chamar, 

globalmente, o dialecto” (VATTIMO, 1992, p. 14). Temos, deste modo, com a atuação dos 

media na pós-modernidade, uma multiplicidade de culturas particulares inseridas no 

                                                           
66 Diferente de Vattimo, Adorno criticava os mass media por acreditar que eles estavam em função da 
lógica econômica e produziam a homologação da sociedade capitalista (Cf. VATTIMO, 1992).  
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âmbito da comunicação generalizada, cada qual se expressando em suas condições 

próprias. Assim “o sentido emancipador da libertação das diferenças e dos ‘dialectos’ 

consiste mais no efeito global de desenraizamento que acompanha o primeiro efeito de 

identificação” (VATTIMO, 1992, p. 15). 

  Os mass media, como apontados por Vattimo (1992), proporcionaram novas 

experiências e um novo ambiente propício à cultura dos dialetos. Entretanto, as grandes 

minorias, aqueles menos favorecidos e muitas vezes tratados como escória da própria 

sociedade, já não se veem mais representados contemporaneamente pelos meios de 

comunicação de massa tradicionais, mais especificamente a macromídia. Como disse 

Castells (2013, p. II), “a mídia se tornou suspeita. A confiança desvaneceu-se. E a 

confiança é o que aglutina a sociedade, o mercado e as instituições”. 

  Contudo, graças à convergência das telecomunicações com a informática, a partir 

da década de 1970, – nesse momento já situamos a Internet como um elemento social, 

cultural, político e econômico da sociedade pós-moderna que foi aperfeiçoado ao passar 

dos anos –, a sociedade se insere em uma nova era chamada de Cibercultura. Santaella 

(2010a) nos fala que estamos vivendo uma sexta era cultural, uma vez que já passamos 

pela cultura oral, cultural escrita, cultura impressa, cultura de massas e cultura das 

mídias. A autora chama essa nova etapa da era da Cultura Digital, também conhecida 

pela terminologia Cibercultura, conforme preferem designar outros autores da área. 

 

2.2 MÍDIA, ESPETÁCULO E SOCIEDADE MIDIATIZADA 

 

Boa parte das coberturas sobre as manifestações citadas anteriormente (e 

muitas outras), realizadas pelos meios tradicionais de jornalismo no Brasil e no mundo, 

seguiu de perto alguns princípios espetaculares. A macromídia, continuamente, deu 

ênfase aos confrontos urbanos que aconteceram nas ruas e que foram, muitas vezes, 

destoantes das verdadeiras intenções das propostas e pautas dos protestos, criando um 

verdadeiro espetáculo midiático, uma espécie de: “tudo pela audiência”. 

Como princípio organizacional do mundo, digamos da economia, política, 

sociedade e da própria vida cotidiana (KELLNER, 2006), os meios de comunicação de 

massa – ou mass media, como chamam Vattimo (1992) e outros autores – recorrem 

frequentemente aos recursos do espetáculo, assim como na publicidade, para persuadir 

o público a consumir seus produtos.  
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Na televisão, a espetacularização acontece com a devida utilização de “melhores 

imagens, discursos inflamáveis, luzes, cores e movimento” (ALMEIDA, 2015, p. 59), o 

que, aparentemente, a mantém ainda como o veículo mais popular do Brasil, 

conseguindo uma alta audiência, com destaques aos mais variados assuntos. Mas, como 

disse Almeida (2015, p. 59), “sem necessariamente assumir a compromisso de levantar 

os debates necessários para uma compreensão aprofundada dos fenômenos sociais”.  

Esta espetacularização, na atual conjuntura, é ligeiramente amplificada pela 

midiatização. O espetáculo molda a vida político-social, que com o auxílio das 

tecnologias digitais, se convertem em tecnoespetáculos, modificando os “contornos e 

trajetórias das sociedades e culturas atuais” (KELLNER, 2008, p. 120). É importante 

lembrar que o espetáculo não se constitui como um acontecimento midiático alheio ao 

público-consumidor, que precisaria forçar uma identificação, ou até mesmo criar certos 

padrões que não estivessem ainda concebidos socialmente. Além disso, segundo 

Kellner (2008), o espetáculo é capaz de doutrinar a vida das pessoas, a partir de meios 

e instrumentos que incorporam os valores básicos da sociedade contemporânea. Daí a 

sustentação dos megaespetáculos, que “dramatizam controvérsias e embates, assim 

como os modos de resolução de conflitos” (KELLNER, 2008, p. 122), cujos exemplos são 

coberturas exageradas, como a que fizeram (e fazem) sobre os manifestantes que saem 

pelas ruas do Brasil, desde 2013. 

Ao tratarmos sobre esse assunto, não podemos nos esquecer de Guy Debord 

(1997), que teve suas teses sobre a Sociedade do Espetáculo inseridas nas ideias que 

circularam os movimentos de 1968. Definido por ele mesmo como pensador radical, 

Debord foi um dos fundadores da Internacional Situacionista (na Itália, em 1957), um 

movimento internacional de cunho artístico e político, que almejava mudanças sociais, 

pois que este autor acreditava que se deve fazer críticas ao sistema através da criação 

de “situações significativas”. Mediante  perspectiva marxista, e acreditando que o 

capitalismo se constitui como um dos maiores problemas da sociedade, ele tece uma 

crítica radical sobre a presença de imagens na sociedade, argumentado que elas levam 

os sujeitos à passividade e à alienação, através da manipulação ideológica e econômica, 

sendo o entretenimento um mecanismo de despolitização do público (DEBORD, 1997). 

Nesses aspectos, discutindo sobre a espetacularização midiática, o autor diz que 
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toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de 
produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. 
Tudo o que era vivido diretamente tornou-se representação. [...] O 
espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e 
seu instrumento de unificação.  (DEBORD, 1997, p. 13-14). 

 

Elementos da espetacularização são percebidos cotidianamente no jornalismo. 

Essa união, entre jornalismo e espetáculo, é, nitidamente, uma prática de diversos meios 

jornalísticos – hoje, fortemente e facilmente, encontra-se espetacularização nos sites de 

jornal. Abordado sobre a complexidade, o caráter imprevisível, contraditório e ambíguo 

do espetáculo, Kellner (2006, p. 143) articula que “na era da mídia, as imagens são 

impossíveis de se controlar”. Portanto, o espetáculo se constitui como uma forte 

estratégia de poder, garantindo audiência, mas negligenciando muitas vezes a 

verdadeira necessidade jornalística de apuração e aprofundamento sobre os 

acontecimentos em suas matérias/reportagens. 

A mídia, de fato, possui poder sobre a sociedade contemporânea em seus 

variados níveis. Ela é “certamente o grande veiculador de sentidos e significados que 

vão operar no sentido de que as pessoas se experimentem enquanto sujeitos” 

(GONÇALVES, 2008, p. 147). Apesar disso, é importante ressaltar que a mídia não é 

detentora de um poder absoluto de influência, e há estudos que apontam as 

“reapropriações que o público faz dos discursos e recursos midiáticos, de acordo com 

seus interesses, valores, seu universo referencial etc” (ALMEIDA, 2015, p. 60). 

Nesse contexto das mídias, e em relação às técnicas de (re)produção 

sociocultural, Michael Foucault (1987) fala o poder não é algo intrínseco de uma classe 

e, portanto, diz respeito ao efeito das posições estratégicas ocupadas por estas classes, 

e os indivíduos, por sua vez, desempenham um papel ativo nos processos 

infocomunicacionais. E, conforme Braga (2006), o público, mesmo não possuindo 

canais de interação direta com os emissores, consegue interagir com outros indivíduos 

e com os produtos midiáticos, até mesmo respondendo a tais produções, evidenciando 

a atitude relacional do poder. 

Abarcando todos estes processos, a cultura da mídia também “constitui o 

principal veículo de distribuição e disseminação da cultura” (KELLNER, 2001, p. 54), e, 

por ser diretamente vinculada ao poder, se constitui como um espaço onde há 

frequentes disputas pelo controle da sociedade, ou, em outros termos, um espaço de 

poder (CASTELLS, 2013). Kellner (2001) menciona que estamos vivenciando uma 
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cultura colonizada pela mídia, classificando a cultura contemporânea como cultura da 

mídia, como sendo o “lugar onde se travam batalhas pelo controle da sociedade” 

(KELLNER, 2001, p. 54).  

A produção da mídia, assim, tem relações de poder e reforçam grandes forças 

sociais, “promovendo a dominação ou dando aos indivíduos força para a resistência e a 

luta” (2001, p. 64), é um poder plural (GONÇALVES, 2008), mas não absoluto. E “são, de 

fato, os textos da mídia que têm constituído o principal construto simbólico de 

negociação dos sentidos e das representações do/no imaginário nacional” (ELHAJJI; 

ZANFORLIN, 2008, p. 295). 

Nos textos midiáticos, encontramos representações das relações de poder, que 

pulverizam “imagens, conceitos, ideologias e estereótipos em constante renovação, 

repetição e recriação. A mídia, portanto, disponibiliza-se como um lugar privilegiado 

onde se reproduzem as tensões sociais” (ELHAJJI; ZANFORLIN, 2008, p. 308). As 

variadas formas de luta que se entravam  

 

pela hegemonia, contra hegemonia, consenso e consentimento 
encontram nos textos da mídia o espaço ideal para revelar a 
complexidade do tecido social contemporâneo, alinhavar os diversos 
campos de que são provenientes e possibilitar, assim, uma melhor 
compreensão da multiplicidade de vozes que compõem os discursos 
ideológicos em vigência (ELHAJJI; ZANFORLIN, 2008, p. 308). 

 

Nesses termos, a mídia pode ser compreendida, também, como um instrumento 

veiculador de ideologias e sentidos e, então, os textos midiáticos, principalmente os do 

ciberespaço e dos meios de comunicação de massa tradicionais, possuem influência na 

potencialização de estereótipos (BUCCI, 2000). Percebemos, por isso, que as grandes 

coberturas dos protestos que eclodiram no mundo, com especial atenção neste 

trabalho sobre os que eclodiram a partir de 2013 no Brasil, podem ser assimiladas 

como uma mescla de espetáculo e carnaval. Além disso, os atores sociais (os 

manifestantes, cidadãos coletivos) utilizam-se também dos recursos da 

espetacularização como instrumento para desestabilizar as visões hegemônicas do 

status quo (MAIA, 2006), e a relação dos protestos com qualidades carnavalescas, diz 

respeito, assim, a sua espontaneidade, sarcasmo, além de seu caráter urbano, 

horizontal, incluindo-se suas bandeiras e estandartes (EKECRANTZ, 2006). Nesse 

sentido, os protestos hibridizando espetáculo e carnaval, constituem uma dimensão em 
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que redes e ruas convergem, dialogam, com propósitos de crítica social, propondo 

visibilidade e transformação social. 

Em relação aos protestos contemporâneos, o que ocorreu foi uma apropriação 

por parte da macromídia da sequência de eventos que se iniciaram nas redes e, 

posteriormente, migraram para as ruas. Os veículos de comunicação tradicionais 

incorporaram tais movimentos dos smart mobs e confeccionam um grande espetáculo 

midiático, tendo como intenção prender o público pela emoção, colocando no noticiário 

aos espectadores a ideia de “santos e vilões” (BUCCI, 2000). 67 Diante disso, o que 

parece acontecer é que, devido o curto tempo-espaço imposto aos meios de 

comunicação jornalísticos – mas não se limita a isso –, a macromídia pronuncia 

argumentos simplistas e muitas vezes incoerentes com as reais intenções dos 

protestos, apronta que “o centro das atenções está no que ocorre, não na razão pela 

qual ocorre ou em suas causas profundas” (EPSTEIN, 1981 apud WOLF, 2012, p. 199). 

A ausência da contextualização dos fatos nas matérias jornalísticas trata-se do 

que Wolf chama de distorção involuntária, quando se refere ao conjunto de elementos 

que constituem os critérios da noticiabilidade. Temos como exemplo desta não 

contextualização dos fatos, ou minimização do debate crítico, ou ainda uma 

espetacularização jornalística, a maneira como foram (e até hoje são) focados os 

manifestantes nas ruas, notadamente aqueles que promoveram depredações de objetos 

e destruição de patrimônios públicos e privados no decorrer dos protestos. 

Assim, vejamos: os protestos em Teresina, em setembro de 2011, contra o 

aumento da passagem de ônibus, foram exaustivamente abordados pela mídia 

corporativa como “protestos violentos”. Em uma reportagem68 do Jornal da GloboNews 

e do G1,  classificaram como “saldo dos protestos” os atos de “vandalismo”. Nos termos 

proferidos pela repórter: 

 

Na Avenida João 23, um ônibus foi incendiado. Essas imagens mostram o 

                                                           
67 Segundo Bucci (2000, p. 142), “a consequência da confecção da realidade espetacular não está apenas 
no sensacionalismo; ela redunda em egocentrismo, em fetichismo, em sexíssimo e se materializa no culto 
das falsas imagens. Os personagens são reais e, no entanto, fabricados – sempre falsos, em alguma medida. 
Reais porquê de fato têm lugar no mundo dos mortais, como pessoas de carne e osso. Fabricados (e falsos) 
porque sua composição segue uma coerência mais dramática do que propriamente factual”. Dessa 
conjectura segundo o autor, podemos extrair a noção de maniqueísmo acrítico, que diz respeito às 
narrativas jornalísticas que são impregnadas de emoção, almejando prender o público pelo 
entretenimento, pelo espetáculo das imagens e estereótipos. 
68 Reportagem: Protestos em Teresina, capital do Piauí: Disponível em: <http://migre.me/wbSpF>. Acesso 
em: 06/06/2016. 

http://migre.me/wbSpF
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momento exato da ação. Já na Avenida Maranhão, pelo menos quatro 
veículos foram depredados. Este é o resultado parcial da manifestação 
de hoje dos Estudantes que protestam contra o reajuste da passagem de 
ônibus em Teresina.  

 

  A reportagem continua com a seguinte narração:  

 

Eles saíram em passeata pela Avenida Frei Serafim e se reuniram em 
frente ao palácio da cidade. [...] Diante dos protestos uma comissão 
formada por 10 pessoas foi recebida por representantes da Prefeitura e 
do Poder Legislativo, mas a revogação do aumento foi negada. Os 
estudantes ficaram revoltados e chegaram a jogar frutas nos policiais 
militares que faziam a segurança do prédio da prefeitura. Depois da 
resposta negativa da Prefeitura de Teresina, de revogar o reajuste do 
preço da passagem de ônibus, os estudantes voltam às ruas para 
protestar mais uma vez. Ao encontrarem o primeiro ônibus, eles 
começaram com as depredações, alguns veículos foram saqueados. A 
polícia tentou agitar, ouvir muita correria. Para quem estava dentro dos 
ônibus, momentos de muito medo.  

 

Toda essa narração, de cunho jornalístico, seguiu de espetacularização de 

imagens dos manifestantes nas ruas, de ônibus pegando fogo e sendo depredados, de 

protestantes jogando frutas nos policiais, com a depredação da prefeitura, e de pontes 

obstruídas por conta dos protestos. Esse tipo de se repetiu exaustivamente pela 

macromídia nos diversos veículos, e em passo acelerado classificando estes indivíduos 

como “vândalos” e “baderneiros”. 

Essa discussão em torno de como o jornalismo majoritário classifica/narra os 

protestos nos interessa, nesse momento em nossa pesquisa, no âmbito da 

espetacularização que se faz (e faz) das ações dos manifestantes nas ruas. Tal atitude 

encontrada nas narrativas jornalísticas nos mais variados veículos de comunicação 

obscurecem os reais sentidos ideológicos dos protestos/movimentos. Como bem 

pontuou Vaz (2013), deixam de investigar com maior profundidade os impactos dessa 

mobilização na democracia e evitam debater sobre as motivações que são o pano de 

fundo dos protestos e suas consequências. 

Ao falar dos movimentos sociais do início de nosso século, Gohn (2011) também 

afirma que de fato há, na cobertura feita pela macromídia, um especial destaque para 

ações espetaculares, fatores exóticos – como ônibus pegando fogo, como demonstrado 

na figura abaixo –, colocando em segundo (ou terceiro) plano o debate a respeito das 

causas defendidas pelos movimentos. 
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Figura 10: Ônibus incendiado durante protesto de estudantes em Teresina 

Foto: Flávio Meireles. Fonte: G1 Online 

 

Na contemporaneidade, assim como em outros momentos da história, percebe-

se que o jornalismo majoritário possui dificuldades em avaliar, com precisão, as 

manifestações que eclodiram (e eclodem) repentinamente, pois que não compreende as 

vozes dos novos sujeitos sociopolíticos, historicamente excluídos das arenas de 

participação, numa perspectiva vattimiana, negligenciam a cultura dos dialetos. Se 

apropriando do impressionismo das imagens, constroem suas narrativas faticamente 

“espetaculares” para os espectadores. Contudo, no final da primeira década deste 

século, depois do ano de 2008, os movimentos e mobilizações sociais mudaram seus 

“territórios e o eixo de seus repertórios discursivos” (GOHN, 2014), como observamos. 

E, como afirmou Gohn (2014, p. 17), “a forma de comunicação entre os jovens 

manifestantes também se alterou e saber se comunicar on-line ganhou status de 

ferramenta para articular as ações coletivas”.  

Foi, então, a partir da indignação e insatisfação da população com o jornalismo 

majoritário, com a forma que a notícia descreve, narra, e também mostra, os protestos 

nas ruas (e outros fatores sociopolíticos), que, neste contexto em que se verifica uma 
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sociedade midiatizada69, aliada às  novas tecnologias da informação e comunicação, tais 

quais as  plataformas de redes sociais digitais online e a emergência radical da 

tecnologia móvel, que começou a se estabelecer novas práticas de produção 

jornalísticas com os mídias livres, ou midialivristas (MALINI; ANTOUN, 2013), como 

estratégia de contrapoder, e chamo atenção especial para a Mídia NINJA e Jornalistas 

Livres, que iremos discutir e analisar adiante. 

Na sociedade midiatizada temos a “articulação hibridizante das múltiplas 

instituições [...] com as várias organizações de mídia, isto é, com atividades regidas por 

estritas finalidades tecnológicas e mercadológicas” (SODRÉ, 2013, p. 24). A 

midiatização implica, assim, em uma “qualificação particular de vida, um novo modo de 

presença do sujeito no mundo ou, pensando-se na classificação aristotélica das formas 

de vida, um bios específico” (SODRÉ, 2013, p. 24). 

Desde 1945, com a criação do computador nos Estados Unidos da América e na 

Inglaterra, as inovações e reformulações desse suporte e sistema de processamento de 

dados não param de ser ampliadas a partir das criações humanas. Somado 

posteriormente com a internet, passamos a experienciar uma nova revolução, a 

revolução digital, que, por sua vez, impactou todas as estruturas antes estabelecidas 

pelos mass media e proporcionou novas experiências tecnoculturais (SODRÉ, 2013), 

mediante novas possibilidades de interação, produção e circulação de conteúdos e 

informações, no ciberespaço70: fatores que contribuíram com a expansão da 

cibercultura, ou cultura do acesso (SANTAELLA, 2007). E com a mediação digital, 

tivemos a remodelação de 

 

certas atividades cognitivas fundamentais que envolvem a linguagem, a 
sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. A escrita, a 
leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a visão e a elaboração 
das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, 
reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em 
novas configurações sociais. (LÉVY, 1998, p.17). 

 

Então, como pontuou Castells (2013), essa cultura reconfigurou as formas de 

consumir, relacionar-se, construir e compartilhar conhecimento, transformando as 

várias dimensões sociais da humanidade e viabilizando a conversão da rede mundial de 

                                                           
69 Aqui, se aplica, também, a ideia de sociedade da comunicação generalizada de Vattimo (1992). 
70 Compreendemos o ciberespaço, como sugere Frangoso (2000, p. 4), como um “conjunto das 
informações que transitam nos servidores e terminais conectados à Internet”. 
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computadores em um colossal espaço público autônomo. Nesse processo de 

midiatização, a sociedade tem as tecnologias não mais apenas como uma ferramenta de 

transmissão e recepção de informação, mas como um oportuno ambiente onde o 

universo social se constrói e reconstrói. É nesse contexto que Barreto (2013, p. 27) 

proferiu que a midiatização se constitui em um fenômeno de “interconexão social 

tecnológica, ou seja, interações entre as relações humanas e os meios tecnológicos de 

comunicação social”, na medida em que a proporcionou transformações nas formas de 

relacionamento, da comunicação, afetando inclusive todas as práticas sociais (FAUSTO 

NETO, 2011). 

O boom da hipercomunicação, atrelado à internet e à convergência, conexão e 

mobilidade da rede, ocorre contemporaneamente relacionado à vivência de uma 

ambiência comunicacional gerada pela conversão da técnica em meios, como disse 

Fausto Neto (2011), pela qual qualquer cidadão pode ser agente produtor de conteúdos 

e, ao mesmo tempo, compartilhá-los por meio de vídeos, textos, imagens e sons, para 

uma multidão. Tal prática é facilitada pela mobilidade das conexões Wi-Fi, Bluetooth, 

3G, 4G, além do surgimento dos dispositivos híbridos71 (LEMOS, 2007; LEVINSON, 

2004; GOGGIN, 2006). Outras ferramentas que também vem contribuído bastante e de 

forma expressiva são os sites/plataformas de redes sociais72 da internet, como apontou 

Recuero (2011), e as plataformas de emissão via live streaming73.  

Portanto, considerando as funções pós-massivas da tecnologia (Cf. LEMOS, 

2010), e as mais variadas formas de interação dos indivíduos no ciberespaço com a 

sociedade, de forma horizontal e múltiplos fluxos, o público se tornou produtor de 

informação em potencial. Os ciberambientes vieram a ser espaços virtuais para diálogo, 

troca de conteúdo (texto vídeo, áudio e imagem) e grupos de discussão sobre os mais 

variados assuntos. Essas particularidades das mídias pós-massivas proporcionaram aos 

indivíduos uma autonomia que, outrora, a sociedade não possuía, relativa aos meios de 

comunicação de massa tradicionais. Cautelosa com essas mudanças, a macromídia está 

reformulando suas estruturas, modelos, práticas e rotinas, principalmente as grandes 

corporações de Jornalismo, para atender às novidades da sociedade em rede, como 

afirmou Castells (1999). Um exemplo são os processos de resposta social (BRAGA, 
                                                           
71 Os dispositivos híbridos são: celulares, smartphones, tablets, notebooks, netbooks e outros classificados 
genericamente como tecnologias móveis. 
72 Twitter, FaceBook, YouTube, Linkedin, Instagram, Flickr, dentre outras. 
73 TwitCasting, Ustream, FaceBook (o Facebook aderiu em sua plataforma a possibilidade de emissão de 
vídeo via live streaming)  etc.  
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2006) que o jornalismo incorporou em sua programação. 

  As transformações tecnomidiáticas além de redefinirem as formas de produzir, 

consumir e circular as informações, estão mudando a relação entre estes processos e os 

processos simbólicos, que contribuem para a relocalização da cultura na sociedade 

(MARTÍN-BARBERO, 2006). É a emergência de cultura híbrida (HALL, 2006), com 

identidades não fixas, suspensas e que migram e se movem, uma cultura das moving 

roots, ou seja, “raízes móveis, ou melhor, raízes em movimento” (MARTÍN-BARBERO, 

2006, p. 61).  

  A partir desse contexto, que situa a mídia, com o deslocamento das identidades, 

novos sujeitos aparecem em cena. Daí compreendermos também a mídia como 

estruturadora ou restruturadora de percepções e cognições (SODRÉ, 2006), capaz de 

influenciar as formas de como os sujeitos se comportam na sociedade, da forma de 

viver à forma enxergar as coisas no mundo. Corroborando com esse argumento, Kellner 

(2001) afirma que são os modelos e padrões providos pela cultura da mídia que 

regulam os modos de ser e viver. 

Atualmente, com os meios de comunicação pós-massivos, a sociedade vivencia 

o “aparecimento de uma cultura do disponível e do transitório” (SANTAELLA, 2007, p. 

125). A condição de escolha atribuída aos indivíduos com a TV a cabo e videocassetes, a 

partir dos anos 1980, estimulou novos processos de comunicação, distintos dos 

proporcionados verticalmente pelos mass media. A hibridização de linguagens a partir 

deste contexto até hoje foi intensificada, e será ainda mais ampliada graças à cultura 

planetária advinda com as redes de teleinformática. Portanto, a cultura das mídias é um 

período transitório da cultura de massas para a cibercultura (SANTAELLA, 2007). 

Dentre as grandes transformações que a cibercultura trouxe, temos a perda de 

hegemonia e exclusividade outrora outorgada à cultura de massas, além de 

proporcionar aos meios de comunicação uma nova lógica. 

Deste modo, as tecnologias da informação e comunicação em seu caráter 

ubíquo e, ao mesmo tempo, pervasivo, complexificaram o ecossistema midiático 

(RUBIM, 2000; CANAVILHAS, 2010). A internet que dispomos hoje: 

 

se transmutou, sem dúvida. A atuação social, a mobilização e o 
engajamento viraram um valor da rede, contrapondo aquele 
pensamento de felicidade eterna da web comercial, que contaminava a 
economia e a política. Em grande medida, essa metamorfose tem a ver 
com a emergência das dinâmicas ativistas, já no final dos 90, que fi 
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zeram resgatar o sentido originário peer-to-peer da Internet, dando a ela 
um novo uso, ao promover diversas inovações, que vão do Napster ao 
Pirate Bay, dos blogs aos mashups, dos sistemas de troca de arquivo às 
mídias sociais colaborativas, do jornalismo cidadão neozapatista à 
tuitagem iraniana. (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 153-153). 

 

Ou seja, a mobilidade informacional a partir de aparelhos e dispositivos 

portáteis facilita a produção, o gerenciamento, consumo e distribuição de produtos por 

meio da internet e das mídias de função pós-massiva ou, as assim chamadas, “mídias 

distribuídas de multidão” (MALINI; ANTOUN, 2013), o que, por sua vez, fez com que a 

mídia irradiada venha sofrendo:  

 

sucessivos e inesperados revezes em áreas onde, antes, o seu domínio 
tinha por limite o orçamento monetário de quem a contratava. Cada vez 
mais ela vê seu lugar de mediadora social da opinião pública ser 
denunciado e rejeitado como coercitivo por partes significativas das 
grandes massas, que antes se deixavam de bom grado representar. 
(MALINI; ANTOUN, 2013, p. 153). 

 

Ou seja, as “mídias distribuidoras de multidão” favorecendo a pluralização de 

narrativas, perspectivas, formatos e novas estruturas midiáticas, acabam interferindo 

nas mídias de massa através da liberação do polo emissor de informações (LEMOS, 

2001) na internet. É, assim, a constatação de uma nova era da comunicação humana 

(CASTELLS, 1999), líquida (BAUMAN, 2001) e desprendida de lugares fixos 

(SANTAELLA, 2007) ou nômade (MAFFESOLI, 2012). 

Nos protestos contemporâneos as “mídias distribuidoras de multidão” tiveram 

(e tem) grande destaque pela forma que distribuíram (e distribuem) informações, se 

destacando em relação à macromídia. E, como disse Castells (2006), informação é 

poder, e os movimentos com os seus mais variados temas e objetivos encontraram nos 

equipamentos de mídia instrumentos necessários como ferramenta de poder e 

contrapoder. Ainda conforme o autor, “a mudança do ambiente comunicacional afeta 

diretamente as normas de construção de significado e, portanto, a produção de relações 

de poder” (CASTELLS, 2013, p. 11). 

Neste cenário, a internet, as plataformas de comunicação digital e as redes sem 

fio ganham destaque, o modelo tradicional um-todos fica em segundo plano, 

prevalecendo o modelo todos-todos (Cf. PRIMO, 2011), que confere aos sujeitos sociais 

a autonomia necessária para que eles dinamizem os fluxos de informação. Assim, o 
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mídia-cêntrido dá lugar ao eu-cêntrico, em que as fontes de conteúdos podem ser tanto 

da macromídia jornalística como de atores socais, movimentos sociais etc. 

Sendo assim, a internet é também um ambiente que refugia funções massivas 

(nos termos de LEMOS, 2007) de portais de notícias, TV e ferramentas de buscas, e as 

funções pós-massivas das micromídias, como podcasts e plataformas midialivristas 

(com transmissões via live streaming) ou ainda as redes sociais erguidas por meio de 

perfis em sites como o Facebook. Por tais fatores, o ciberespaço proporciona uma 

ilimitada cultura da participação, colaborativa, com diálogos e interações 

comunicacionais entre atores sociais, com dimensões quantitativas e qualitativas. 

O empoderamento sobre a micromídia por parte da sociedade influenciou nos 

modos de como os meios de comunicação de massa, em especial o jornalismo 

corporativo, passaram a atuar e como o público agora reage às suas produções 

(JENKINS, 2009). A sociedade contemporânea – no contexto da cibercultura, com as 

suas novas formas de fazer e propagar suas indignações, realizando protestos – 

experimenta e recria uma atmosfera de “faça você mesmo” para o ecossistema 

midiático, um ecossistema do todos-todos, entrando em cena os midialivristas, agora 

com novas características que discutiremos a seguir. 

 

2.3 CIBERCULTURA E “JORNALISMO” COM O MIDIALIVRISTA 

 

O que Macluhan (2002) idealizava por Aldeia Global no século passado, 

desenvolveu-se e vivenciamos contemporaneamente o seu ápice com o desenvolvimento 

tecnológico. De fato, o fenômeno da globalização proporcionou um rompimento cultural 

e de fronteiras, e 

    

entender as transições das identidades ‘clássicas’ (nações, classes, etnias) 
que já não nos restringem como antes às novas estruturas globais, que 
consideram de outro modo nossos interesses e desejos, é pensar a 
recomposição das relações sociais e as insatisfações do fim do século. 
(CANCLINI, 1999, p.15).   

 

Com a cibercultura tivemos expressivas transformações nos processos de 

comunicação das sociedades pós-modernas, invertendo, inclusive, os polos de produção 

e difusão de informação (Cf. LÉVY, 2010). A computação pervasiva com o seu sistema 
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digital em rede proporcionou novas formas de convergência e liberou a palavra nas 

mãos dos internautas. Segundo Lévy, 

 

o ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse mesmo 
fato, é também o sistema do caos. Encarnação máxima da transparência 
técnica, acolhe, por seu crescimento incontido, todas as opacidades do 
sentido. Desenha e redesenha várias vezes a figura de um labirinto móvel, 
em expansão, sem plano possível, universal, um labirinto com o qual o 
próprio Dédado não teria sonhado. Essa universalidade desprovida de 
significado central, esse sistema da desordem, essa transparência 
labiríntica, chamo-a de ‘universal sem totalidade’. Constitui a essência 
paradoxal da cibercultura. (LÉVY, 2010, p. 113). 

 

A cada dia, semana, mês e ano, dezenas, centenas e milhares de novas pessoas 

passam a acessar a Internet, novos computadores são interconectados, novas 

informações são injetadas na rede. Nessa perspectiva, quanto mais o ciberespaço74 se 

amplia, mais ele se torna universal, proporcionando, assim, cada vez mais uma não 

totalização do mundo informacional.  Pierre Lévy (2010, p. 113) diz que “o universal da 

cibercultura não possui nem centro nem linha diretriz”, é um vazio, ausente de conteúdo 

particular. Ou antes, “ele os aceita todos, pois se contenta em colocar em contato um 

ponto qualquer com qualquer outro, seja qual for a carga semântica das entidades 

relacionadas” (LÉVY, 2010, p. 113). 

A cultura da convergência (nos termos de JENKINS, 2008), caracterizada pelo 

entrecruzamento entre mídias de massa e mídias alternativas, e com participação de 

usuários nos mais variados meios e suportes, demonstra o quanto tudo isso vem 

mudando e continuando a mudar os modos de relacionamento do público em sociedade. 

A cultura do digital, a partir das tecnologias da informação e comunicação, além de 

trazer mudanças às antigas práticas midiáticas, trouxe consigo outras novas. Como disse 

Lemos (2004, p. 152-53), “com a cibercultura há uma reconfiguração do espaço e do 

tempo a partir da velocidade de trocas e da abolição de barreiras físicas proporcionada 

                                                           
74 Segundo Pierre Lévy (2010, p. 113), “o ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse 
mesmo fato, é também o sistema do caos. Encarnação máxima da transparência técnica, acolhe, por seu 
crescimento incontido, todas as opacidades do sentido. Desenha e redesenha várias vezes a figura de um 
labirinto móvel, em expansão, sem plano possível, universal, um labirinto com o qual o próprio Dédado 
não teria sonhado. Essa universalidade desprovida de significado central, esse sistema da desordem, essa 
transparência labiríntica, chamo-a de ‘universal sem totalidade’. Constitui  a essência paradoxal da 
cibercultura.”. 
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pela emergência das redes planetárias mundiais”. Hoje, nos deparamos até com 

micronações virtuais75. 

Cotidianamente, esta nova cultura nos insere cada vez mais nela e perpassa todas 

as esferas sociais. Seja qual for nosso comportamento em sociedade, ele está baseado em 

termos estabelecidos pela cibercultura. A partir de observações sobre essas mudanças, 

autores das mais variadas áreas fizeram suas análises e respectivamente elaboraram 

suas teorias. Lemos (2010), por exemplo, após observar os comportamentos advindos 

com a cultura do digital e práticas no ciberespaço, hoje nos oferece três princípios 

fundamentais para compreender essa cultura pautada no digital, que servem para os 

estudos na área da comunicação e, claro, para o que aqui estamos desenvolvendo. Logo 

depois, o autor revisa esses princípios junto com Lévy (2010).  

Os princípios fundamentais apresentados por ele são: 1) “liberação da palavra”; 

2) “reconfiguração” de práticas sociais e; 3) “conexão” mundial dos computadores. Então 

como um território recombinante, a cibercultura: "é universal sem ser totalitária, 

tratando de fluxos de informação bidirecionais, imediatos e planetários, sem uma 

homogenização dos sentidos, potencializando vozes e visões diferenciadas" (LEMOS, 

2010, p. 71). Partindo dessa premissa, observa-se que a sociedade começa a interagir em 

cadeia virtual, em uma rede estabelecida por "nós" de rede. De forma mais ativa e 

efetiva, os atores sociais começam a ser instituidores de informação e comunicação, 

entrando numa fase de transição de meros consumidores (receptores) para produtores 

(criadores). 

Deste modo, o que percebemos atualmente é que para fazer determinada “coisa” 

não é preciso ser “especialista” naquilo, nem mesmo ter vínculos com algum veículo 

midiático para poder emitir opiniões e criar conteúdo para publicação. Através de 

interconexões proporcionadas pela internet, rapidamente se publiciza um conteúdo, seja 

ele texto, imagem, vídeo ou comentários etc. Segundo Lemos (2008, p. 108): “a história 

da microinformática mostra que, na sua origem, a cibercultura é consequência da atitude 

social em relação à informática”. Desta forma, como bem pontuou Ferdinand e Nicolau: 

 

o sentimento advindo da sociedade naquele momento estava pautado em 
uma nova forma de se relacionar surgida com as novas tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) e com estas mantendo ligações 

                                                           
75 Segundo André Lemo (2004, p. 152), micronações virtuais são “experiências na Internet de criação de 
países imaginários ou de reconstrução de países desconstruídos por guerras ou anexados por outros como 
Tibet ou a Palestina”. 
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estreitas, dando espaço, assim, para novas práticas sociais e um 
comportamento diante do digital, diferente daquele que se tinha em 
tempos do analógico. (FERDINAND; NICOLAU, 2015, p.3). 

 

A partir da “liberação da palavra” e do polo de emissão aberto, com a internet, os 

sujeitos sociais passaram a participar e interagir muito mais. A mídia teve (e está tendo) 

transformações e, hoje, apreciamos um “um mundo no qual se mesclam a comunicação 

social pública e a privada, em que a produção profissional e a amadora se confundem e 

em que a participação pública voluntária passou de inexistente para fundamental” 

(SHIRKY , 2011, p. 186).   

Os sujeitos sociais encontram nesse cenário não apenas um ambiente favorável 

para compartilhar suas produções (fotos, vídeos etc) ou emitir suas opiniões, não apenas 

para criar uma espetacularização qualquer ou um show do eu (SIBILIA, 2008), mas 

encontram um lugar para lutar pelas causas sociais, de forma mais democrática, 

dialogar, mostrar os fatos e intervir, como estratégia de contrapoder aos conglomerados. 

Um lugar onde a informação se democratiza, onde todos, no princípio todos-todos, 

participam. Nota-se, assim, que “há formas de relacionamento surgindo e sendo 

estabelecidas no âmbito de uma nova cultura midiática” (NICOLAU, 2008).  

  Direcionando, então, para o nosso objeto de estudo neste trabalho, percebe-se 

ainda que os avanços tecnológicos e a solidificação da cultura digital na pós-

modernidade modificaram sobremaneira a lógica do jornalismo (além de outros meios). 

O consumo, produção e compartilhamento dos produtos transmitidos por esses meios 

adquiriram novas facetas. Estudos recentes sobre as transformações referentes às 

mudanças que envolvem a sociedade dos meios, tradicionais mass media, e às em vias de 

midiatização, mostram que, se na sociedade dos mass media o trabalho do jornalismo se 

destacava pela sua centralidade, em “superintender” em suas narrativas as interações 

dos demais campos, na sociedade em vias de midiatização isso não sucede e se 

caracteriza como um problema.  

  A sociedade dos meios está: 

 

situada em outra dinâmica de contatos, de articulações e de vínculos 
com os demais campos sociais.  Se na primeira, o jornalismo destacava-
se por sua função mediadora, circunstância pela qual “peritos” cuidavam 
de traduzir para o indivíduo problemáticas de outros campos sociais, na 
“sociedade em midiatização” perde, hoje, o jornalismo tal característica. 
Sua atividade se vê imersa em “feixes de relações” e deixa de ser apenas 
“instrumento” a serviço de interações de outros campos. (FAUSTO 
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NETO, 2011, p. 18-19). 
 

Como afirmou Lasch (2002), com a sociedade midiática passamos a vivenciar 

uma realidade diferente da “era dos meios” em si, em que a linguagem perde seu status 

representacional e passa a se arquitetar enquanto elemento central do processo 

enunciativo. Portanto, de mediador, quando havia uma relativa autonomia assegurada 

por suas autoridades discursivas para enunciar os fatos, o jornalismo se vê perante 

uma realidade distinta e construída por complexos de feixes de relações, “que se 

estabelecem a partir de novos processos técnicos discursivos que se espraiam pelo 

tecido social, como um todo” (FAUSTO NETO, 2011, p. 19). E como disse Fausto Neto: 

 

Tal conformação tem impactos sobre produção da notícia e do próprio 
acontecimento, pois os mesmos passam a ser produzidos segundo as 
dinâmicas e complexidades de novas relações, muitas das quais colocam 
em jogo a “soberania” da atividade jornalística. (2011, p. 19). 

 

Atualmente, não mais operam exclusivamente processos internos ao âmbito 

jornalístico que deliberam os padrões que tipificam os eventos e os processos que vão 

guiar o trabalho da noticiabilidade. As regras, lógicas e operações de trabalho de 

produção não estão apenas na mão da macromídia de jornalismo, mas na mão de 

“vários atores e instituições não-jornalísticas, enfraquecendo, consequentemente, a 

especificidade e o modo de fazer deste ‘sistema leitor’, até então situado em fronteiras 

próprias” (FAUSTO NETO, 2011, p. 19).  

Nesse novo ecossistema midiático, as metodologias de produção do modo de 

dizer jornalístico são impregnadas por várias outras enunciações e, em muitas 

circunstâncias, “migram” para o staff de especialistas e saberes (FAUSTO NETO, 2011) 

de diversos campos sociais, que passam a disputar com o ambiente da macromídia – 

aquele propriamente dito jornalístico–, as condições que vão deliberar novas regras 

acerca da constituição do acontecimento e a de produção da notícia. Situamos nesse 

momento, para o nosso trabalho, a importância do midialivrista (MALINI; ANTOUN, 

2013) – a Mídia NINJA e Jornalistas Livres que aturam como midialivrista na cobertura 

dos protestos subracitados e com produção de conteúdo nas plataformas do 

ciberespaço, que iremos discutir e analisar no próximo capítulo. 

Desde modo, amplamente fundamentados na internet (CASTELLS, 2013), os 

movimentos sociais que eclodiram na rede – nas redes sociais digitais e que saíram 
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desde 2012 e saem até hoje às ruas e praças públicas do Brasil, munidos com as novas 

tecnológicas da informação e comunicação e a mobilidade técnica de dispositivos 

digitais e rede sem fio, deram visibilidade aos mídias livres com o midialivrista (nos 

termos de Maline e Antoun (2013), que por vez,  estão resignificaram o modo de dizer 

jornalístico, propondo, como em todos os momentos em que eles tiveram vez nas mais 

variadas situações e períodos da sociedade, um “jornalismo” democrático e 

transparente. 

  Em um momento que parecia, mais uma vez, a sociedade estar às margens de um 

mundo chegando “ao limite de sua capacidade de propiciar aos seres humanos a 

faculdade de viver juntos e compartilhando sua vida com a natureza, mas uma vez os 

indivíduos realmente se uniram para encontrar novas formas de sermos nós, o povo” 

(CESTELLS, 2013, p. II). No meio disso tudo, se destaca o midialivrista. 

  O midialivrismo, como forma de ativismo midiático, teve uma bifurcação no seu 

entendimento em 1984 com os grupos de discussão e comunidades hakers. Conforme 

Maline e Antoun (2013) existem de dois tipos de midialivrismo: o midialivrismo de 

massa e midialivrismo ciberativista. Os primeiros são aqueles que reúnem experiências 

de movimentos sociais organizados e que produzem mídias comutarias e populares, de 

dentro do paradigma da radiodifusão, se colocando como práticas da sociedade civis 

alternativas e antagonistas em relação ao modo de produção de comunicação da 

macromídia76. Os segundos são aqueles que reúnem:  

 

experiências singulares de construção de dispositivos digitais, tecnologias 
e processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de 
colaboração social em rede e de tecnologias informáticas, cujo principal 
resultado é a produção de um mundo sem intermediários da cultura, 
baseada na produção livre e incessante do comum, sem quaisquer níveis 
de hierarquia que reproduza exclusivamente a dinâmica de comunicação 
um-todos. (MALINE; ANTOUN,2013, p. 21-22). 

 

  Na avaliação dos autores sobre os dois modos/tipos de midialivrismo, eles tem 

como base comum as lutas antidisciplinares que incidiram nos anos 1960 e 1970, além 

de conjugarem do mesmo verbo: liberar-se. Porém, com genealogias distintas, o 

midialivrismo de massa procura se liberar do poder concentrador da propriedade dos 

mass media, enquanto o midialivrista ciberativista almeja radicalização dos direitos 

                                                           
76 Conglomerados de mídia, tanto nacionais quanto internacionais, que controlam a opinião pública desde o nível 

local até o internacional.  
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fundamentais – ou subverter o sentido literal destes –, especialmente aquele que se 

refere à liberdade de expressão.  

Os dois modos reivindicam uma nova ecologia política dos meios, onde a sua 

propriedade deve ser prioritariamente comum a todos os sujeitos sociais, ou seja, 

propõe que a cooperação na produção social de conteúdos midiáticos seja gerida por 

uma estrutura decisória coletiva da sociedade civil e “por um direito de autor que 

permita que os conteúdos circulem livremente pela sociedade, e não apenas se torne 

uma máquina arrecadadora de patentes” (MALINE; ANTOUN, 2013, p. 22).  

Originado a partir da política radical dos movimentos sociais77, que também 

fazem uma atividade transversal de luta pela democratização em vários países, o 

midialivrista de massa se organiza em torno “rádios livres e comunitárias, imprensa 

alternativa e experiências de produção de vídeos e documentários com e sobre as 

classes populares” (MALINE; ANTOUN, 2013, p. 22). Como dizem Maline e Antoun: 

 

Revela-se em rota de colisão contra o industrialismo midiático, seja em 
sua forma jurídica das regulações, concessões e fontes de financiamento 
estatais; seja em sua forma econômica com a redução do mercado de 
mídia a poucos veículos, o que força a publicidade a investir seus recursos 
apenas nesses meios; seja em sua forma corporativa da existência de 
normas que restringem a atividade de imprensa, por exemplo, apenas 
àqueles com diploma de jornalismo, criando a concepção de que todos os 
outros comunicadores não possuem qualidade para se expressar.  

 

Por outro lado, o midialivrista ciberativista tem sua origem na arte radical ou nos 

movimentos da chamada contracultura. Com muito sexo livre, rock e drogas, eles 

“utilizam dos novos meios para produzir ruídos sonoros, literatura marginal, 

performances e instalações participativas e imersivas, videoarte, informática e 

eletrônica em níveis micro” (MALINE; ANTOUN, 2013, p. 23), arquitetando, assim, toda 

uma nova cena tecnocultural que rejeita toda noção de poder baseada em alguma forma 

de mediação, como conselhos, direções etc, para abrir-se às novas experiências, cujo 

valor maior se atém na frase “faça você mesmo” e em processos colaborativos de 

trabalho78.  

Ainda conforme os mesmos autores, esses tipos de midialivrismo dos quais 

estamos falamos são “coirmãos” num movimento de “liberação de voz” do modelo de 

                                                           
77 Aqui se enquadra os movimentos urbanos, estudantis, sindicais, operários, etc. 
78 Contemporaneamente, em redes telemáticas. 
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radiodifusão da concepção do “homem-midiatizado” e a sua subsunção às táticas da 

espetacularização de massa, tão bem assinalada por Gui Debord. O midialivrista é um 

hacker das narrativas, aquele sujeito que continuamente está produzindo narrativas 

sobre os mais variados acontecimentos sociais no mundo e cujas narrativas destoam das 

visões editadas pela macromídia de comunicação, tais como jornais, canais de TV, 

emissoras de rádio etc.  

Nessa perspectiva, temos, no Brasil, a Mídia NINJA como midialivrista ou hacker 

das narrativas e que a partir do ativismo midiático, desempenharam e continuam a 

desempenhar um importante papel na cobertura de protestos e manifestações que 

começaram nas redes e se estenderam às ruas e praças públicas. A Narrativas 

Independentes, Jornalismo e Ação (Mídia NINJA) surgiu no mês março de 2013 como 

subsunção às táticas da espetacularização da macromídia jornalística, que enfaticamente 

criavam shows com os protestos de ruas, portanto eles entram em cena “com o objetivo 

de realizar uma disputa de sentidos e imaginários na comunicação brasileira”79. 

Ancorada no movimento nacional Fora do Eixo, a Mídia NINJA procura evidenciar 

que os “velhos intermediários” da comunicação não possuem mais condições de 

enxergar o novo. Sua inspiração vem do acúmulo de mais de 15 anos de Mídia Livre no 

Brasil, de experiências da Ciranda da Informação Independente80 nos Fóruns Sociais 

Mundiais81 às redes autônomas da blogosfera, passando por várias iniciativas 

articuladas em torno de fóruns de Mídia Livre. Hoje ela faz parte de um movimento 

muito mais abrangente que aqui avocamos sob a denominação de midialivrismo. 

Desde junho de 2013, como já falamos, a Mídia NINJA ganha destaque com a 

cobertura dos protestos, manifestações e ações dos movimentos sociais e culturais nas 

ruas, com suas transmissões ao vivo. Com esta proposta, “destacou-se como um olhar 

exclusivo desses acontecimentos que têm mudado a estrutura política e cultural do país, 

em conexão com experiências semelhantes que ocorrem no restante do mundo” 82.Tal 

acontecido fez com que a NINJA ganhasse rapidamente empatia dos manifestantes que 

                                                           
79 Disponível em: <http://migre.me/vTrG3>.  
80 Constitui-se em uma iniciativa coletiva de promoção do conceito e práticas de comunicação 
compartilhada. Teve origem na edição do Fórum Social Mundial, na cidade no ano de 2001, em Porto 
Alegre, fazendo a primeira cobertura compartilhada do evento pelas mídias alternativas, somando 
veículos e articulistas de vários países. 
81 Com slogan “Um outro mundo é possível”, o FSM é um evento altermundialista organizado por 
movimentos sociais de vários continentes. O principal objetivo do fórum é criar alternativas para uma 
transformação social global. 
82 Disponível em: <http://migre.me/vTrGo>. 

http://migre.me/vTrG3
http://migre.me/vTrGo
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nas redes sociais digitais online começaram a apoiar e curtir as várias plataformas com 

perfil da Mídia NINJA83. Uma “tuitada” de um jovem em sua página da rede social 

Twitter, com a hashtag “Abaixo Rede Globo, povo não é bobo”, serve como “síntese 

perfeita dos novos tempos na comunicação, para os quais a compreensão de muitos, por 

enquanto, ainda é difícil”, como disse Elizabeth Lorenzotti (2014). 

 

Figura 11: Tuitada de um jovem: #AbaixoRedeGloboPovoNaoébobo 

 

Fonte: Twitter84 

 

A tuitada do jovem teve vários retweets e curtidas, e foi mais bem compreendida 

depois, como bem descreve Lorenzotti (2014) sua experiência com esse fato: 

 

Alguns dias depois, entendi perfeitamente, assistindo à Globo: “Estamos 
aqui, do alto desde edifício”, diziam os repórteres sitiados em razão da 
fúria dos manifestantes, que expulsavam jornalistas da mídia tradicional 
das ruas e agrediam viaturas de emissoras de TV. Mas quem quer ver 
manifestações do alto do edifício? Eu me perguntei. E fui à internet onde 
encontrei, por meio de chamadas no Facebook, a página NINJA. E vi em 
www.postv.org na noite de terça-feira de 18 de junho de 2013 uma 
cobertura documentando ao vivo, em São Paulo, durante horas e sem 
edição, os embates entre manifestantes e a tropa de choque da Polícia 

                                                           
83 Plataformas como Google Hangout, Twitcam, Livestrem, Unstrem etc, adaptando-se sempre às 
condições que cada uma oferece e fazendo uso que mais se encaixa a realidade de cada transmissão. 
84 Disponível em: <http://migre.me/vTrFl>. 

http://www.postv.org/
http://migre.me/vTrFl
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Militar, desde a prefeitura, onde houve incidentes, à Praça da Sé, da Rua 
Augusta à Avenida Paulista. 

 

Lorenzotti (2014) acrescenta dizendo que as manifestações que tiveram 

coberturas pela Mídia NINJA ganharam uma enorme visibilidade e chegaram a picos de 

audiência significativos, com mais de 120 mil espectadores, uma marca de 1,2 pontos 

dos ibopes oficiais, o que não é pouco, visto alguns programas de TV aberta não 

atingirem essa marca. Em seis meses, contando a partir do auge de seu aparecimento 

nas Jornadas de Junho, eles atingiram 5 milhões de visualizações no ranking dos 

principais canais do Twitcasting85, que iremos abordar adiante.  

Em tempos fora do eixo e de ruptura de paradigmas, compreendemos esse fato, 

assim como Lorenzotti (2014), como um “embrião da nova mídia do futuro que já é hoje 

– uma pós-TV feita por pós-jornalísticas, para pós-telespectadores”. No meio dos 

protestos com os smartphones na mão, eles protagonizaram a grande inovação na 

cobertura86 e na alternativa à mídia tradicional. A atuação deles rendeu várias matérias 

na macromídia jornalística internacional, como o New York Times, The Guardian e Wall 

Street Journal. 

 

Figura 12: Título da primeira matéria internacional sobre Mídia NINJA e os protestos 

 

Fonte: Captura de tela / nytimes.com 

                                                           
85 Adiantando um pouco, o Twitcasting é uma aplicativo/plataforma gratuita que faz transmissão ao vivo 
para celular usado pela Mídia Ninja. 
86 No dia 22 de julho, quando estavam em meio ao furação, numa manifestação nos arredores do Palácio 

da Guanabara, dois ninjas foram presos por “incitar a violência” transmitindo ao vivo as manifestações: 

Filipe Peçanha e Filipe Gonçalves.  
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Em  um momento histórico em que o Brasil passa por sérias crises, dentre elas a 

crise de representatibilidade, a Mídia NINJA aparece como midialivrista, munido de 

smartphones conectados em rede e fazendo transmissões por streaming via Twitcasting, 

como uma alternativa de jornalismo, ou pós-jornalismo (de Ivana Bentes, 2015), com 

propostas democráticas para a sociedade, e se ouvia e se lia nas ruas e redes sociais 

digitais: “Mídia NINJA me representa”, “Eu sou eles”. Então, tendo em vista hoje a forma 

fundamental de comunicação horizontal em grande escala baseada na Internet e, 

consequentemente, nas redes sem fio entende-se a força e o impacto que a Mídia NINJA 

tem com uso do Twitcasting. 

A combinação estabelecida entre tecnologias móveis (celulares, smartphones, 

tablets etc) e o aplicativo Twitcasting (e sua plataforma digital) tem produzido uma 

marca forte sobre o movimento de cobertura engajada e colaborativa (somado às redes 

sociais digitais online). Como um tipo de narrativa hacker, que pode ser submetida ao 

compartilhamento do muitos-muitos, o Twitcasting cria ruídos na comunicação de massa 

(jornal, telejornal e outros) sobre as coberturas dos protestos, uma vez que propõe uma 

visão múltipla, conflitiva, subjetiva e abre uma nova perspectiva sobre os 

acontecimentos nas ruas, agindo ainda como uma forma de repúdio à cobertura parcial 

feita dos protestos. 

Lembrando uma fala de Fausto Neto (2006, p. 98), que diz:  

 

[...] se mais longinquamente o jornalismo relata fatos, e em seguida o 
jornal organiza a realidade segundo certas disposições, na 
contemporaneidade importa menos esse nível de apropriação das 
realidades externas pelas regras jornalísticas e mais o relato segundo 
enunciações muito singulares e “em alto”, das próprias condições pelas 
quais o jornalismo tece as realidades. Não está mais em questão o poder 
do jornalismo realtivo à questão do dizer e do fazer saber, mas o 
deslocamento do dispositivo jornalístico para enunciar as próprias 
condições da fabricação da notícia, em suma, da própria noticiabilidade.  

 

O deslocamento do dispositivo jornalístico se aplica ao caso aqui em questão: o 

uso do Twitcasting, por intermédio de dispositivos móveis, como instrumento 

estratégico de jornalismo alternativo para mostrar, narrar, e também descrever 

protestos nas ruas. Os ninjas87 (qualquer cidadão) passaram a utilizar frequentemente a 

                                                           
87 Segundo a (lógica) Mídia Ninja, qualquer um pode ser ninja: basta ir às ruas com celular smartphone, ter 
coneção 3G/4G, se conectar a sua rede social digital online e transmitir. 
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plataforma Twitcasting como uma Pós-TV, comparecendo às ruas com seus dispositivos 

eletrônicos para fazer a cobertura dos protestos em tempo real. 

Na plataforma virtual do Twitcasting encontramos registros de vários protestos 

feitos pelos usuários, que lutam por variadas causas, os quais estão além do 

enquadramento de cidadão-repórter na visão de Dan Gillmor (2005), são grupos 

ativistas, como a Mídia NINJA. Conforme Varella (2007, p. 80), o cidadão-repórter é 

aquele que tem necessidade de informar algo com anseio que algo seja feito: “[...] que o 

bairro esteja limpo, que a prefeitura proporcione melhor atendimento, que o professor 

ensine com mais dedicação ou que a coleta de lixo seja mais organizada e eficiente”. 

 

Figura 13: Usuário da plataforma TwitCasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Captura de tela 88 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Disponível em: <http://migre.me/vTrHV>. Acesso em 15 set. 2015. 

http://migre.me/vTrHV
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Figura 14: Membro da Mídia NINJA fazendo a cobertura de protesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Captura de tela89 

 

Nesse sentido, diante das múltiplas facilidades que as novas ferramentas e 

dispositivos tecnológicos dispõem à produção jornalística, para os grandes meios, assim, 

eles acabam por se tornar algo como uma “faca de dois gumes”, uma vez que eles os 

favorecem e os prejudicam – tanto que começam a entrar em crise:  

 

[...] o jornal passaria por uma séria crise porque sua força em construir 
uma “opinião pública” estaria a diminuir graças à diversidade de versões 
sobre os significados dos fatos produzidos, novamente, no âmbito da 
Internet.  Assim, a facilidade de produção e a velocidade de circulação da 
informação que estão disponíveis ao cidadão recompõem o jogo de forças 
no âmbito contemporâneo midiático. (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 112-
113). 

 

Por outro lado, a facilidade encontrada no dispositivo/aplicativo/plataforma 

Twitcasting, em combinação com os aparelhos eletrônicos móveis e conectados em rede 

sem fio, incidiu em uma convergência midiática que fortaleceu o exercício do jornalismo 

independente no Brasil, que teve uma maior consolidação a partir dos protestos de 

junho de 2013, chamados também de “Jornadas de Junho”, e que as práticas de 

cobertura dos protestos se estende até os dias atuais com muita força e em ascensão.  

                                                           
89 Disponível em: <http://migre.me/vTrIg>. Acesso em 15 set. 2015. 

http://migre.me/vTrIg
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  Segundo Silva e Rodrigues (2014, p. 36): 

 

A partir das transmissões ao vivo dos protestos pelo Mídia NINJA, as 
imagens tentam revelar o lado “B” das manifestações, muitas vezes não 
explorado na mídia massiva, razão pela qual eles declaram praticar um 
jornalismo nu e cru e divulgar fortemente em seus canais digitais. Neste 
modelo de ação colaborativa, não há restrições para ser um repórter ninja 
ou um transmissor, para tal, pode-se munir-se de celulares, estar 
acompanhando as manifestações e fatos sociais e transmitir ao vivo pelo 
TwitCasting.  

 

Portanto, o exercício frequente e cada vez mais aperfeiçoado das tecnologias e 

narrativas de características móveis, certamente combinados com outros fatores, como 

as redes sociais digitais, propiciaram o surgimento de um novo (pós)jornalismo, 

combinado com um novo tipo de ativismo, o midialivrismo (ANTOUN e MALINI, 2013).  

E dois anos depois do surgimento da Mídia NINJA, em 12 de março de 2015, 

entram em cena os Jornalistas Livres. Compartilhando da mesma indignação e práticas 

midialivrista da Mídia NINJA, e inicialmente formado por um número em torno de 30 

comunicadores, a Rede de Jornalistas Livres surge “da necessidade urgente de enfrentar 

a escalada da narrativa de ódio, antidemocrática e de permanente desrespeito aos 

direitos humanos e sociais, em grande parte apoiada pela mídia tradicional” 90.  

As principais plataformas utilizadas por eles são o Facebook91, Twitter92, 

YouTube93 e também um site94. O diferencial em 2013 com a Mídia NINJA, como já 

apontamos, além de outras ações, foram as transmissões via live streaming a partir do 

aplicativo/plataforma Twitcasting. A partir de fevereiro de 2016, o Facebook liberou 

transmissão de vídeos ao vivo (live streaming) para os usuários do aplicativo móvel, o 

que proporcionou, mais uma vez, a prática de transmissões dos protestos/manifestações 

(e outras ações sociais), também, por parte dos Jornalistas Livres em sua página da rede 

social. 

Então, partindo da lógica do midialivrismo que apontamos anteriormente, com 

Malini e Antoun (2013), a Mídia NINJA e os Jornalistas Livres captam uma dimensão 

“hype” de notícias com o objetivo de atribuir um outro valor, “um outro significado, uma 

outra percepção, que funcionam como ruídos do sentido originário da mensagem 

                                                           
90 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/como-surgiu/>.   
91 https://www.facebook.com/jornalistaslivres.  
92 https://twitter.com/j_livres. 
93 https://www.youtube.com/channel/UCjwyfg7vfsScSPfzPyWkEUg. 
94 https://jornalistaslivres.org/. 

https://jornalistaslivres.org/como-surgiu/
https://www.facebook.com/jornalistaslivres
https://twitter.com/j_livres
https://www.youtube.com/channel/UCjwyfg7vfsScSPfzPyWkEUg
https://jornalistaslivres.org/
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atribuído pelos meios de comunicação de massa” (MALINI; ANTOUM, 2013, p. 23). Ao 

submeter suas narrativas hackeadas ao compartilhamento do muitos-muitos, eles 

conseguem criar ruídos cujo principal valor é de “dispor uma visão múltipla, conflitiva, 

subjetiva e perspectiva sobre o acontecimento passado e sobre os desdobramentos 

futuros de um fato” (MALINI, ANTOUM, 2013, p. 23). Como midialivristas da internet, 

eles: 

 

se baseiam em processos e práticas de atuação performática, dos quais a 
política radical passava longe. Eles proletarizam a Internet através da 
atuação das organizações não governamentais, dos militantes dos 
movimentos de gênero, racial, gay, ambiental, anárquico, dos aficcionados 
em entretenimento, enfim, uma vasta segmentaridade de grupos sociais 
criadores de um novo povoamento da Internet e de um novo espaço. São 
os inventores do ciberespaço. O ativismo das comunidades virtuais criou 
o ciberespaço. Essa atuação individual na Internet se tornou uma “zona da 
impotência” do poder do Estado, como diziam Deleuze e Guattari, para 
salientar que todo centro de poder tem um aspecto débil, frágil. Uma zona 
de impotência porque o poder não a conseguiu, a partir daí, controlar 
nem determinar.  

 

Nesses termos, nem a Mídia NINJA nem os Jornalistas Livres tem pretensão de ser 

mediadores de algo ou alguém, senão radicalizar o princípio da “ação direta” que 

caracteriza a Internet e romper com a ideia fabril de produção das notícias. Ou seja, com 

suas subjetividades, se arriscaram na produção de seus movimentos na rede. 

Aparelhados95 e interfaceados na cibercultura nas mais variadas plataformas digitais 

online, procuram, fora do modus operandi dos veículos de massa, produzir uma 

comunicação em rede que faz alimentar novos gostos, “novas agendas informativas e 

novos públicos, alargando assim o espaço público midiático, porque consegue hackear a 

atenção de narrativas que antes se concentravam no circuitão de mídia” (ANTOUN; 

MALINI, 2013, p. 24). 

Como midialivristas, esses “coletivos” são tipicamente manifestações de uma 

monstruosidade comunicacional, que produzem intensas diferenças nos modos típicos 

de narração da mídia de massa sobre os acontecimentos e que encontraram na internet 

“um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com 

muitos, num momento escolhido, em escala global” (CASTELLS, 2003, p.8). 

                                                           
95 Sobre a noção de sujeito aparelhado, ver COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte – da fotografia à 
realidade virtual. Porto Alegre: UFRGS, 2003, p. 159. 
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Esta premissa simplifica a compressão das inúmeras formas que os Mídias Livres 

desfrutam hoje para se comunicar, relacionar e também de produzir e publicar conteúdo 

na rede, inserindo-se assim no que é chamado de cultura do compartilhamento. Nessa 

conjuntura verificamos a presença da Mídia NINJA e Jornalistas Livres atuando como 

midialivristas de maneira bastante ativa e reconfigurando atividades que antes não 

estavam a seu dispor.  

O midialivrista, como mídia livre de hoje, com a Mídia NINJA e Jornalistas Livres, 

pode ser enquadrado na mesma estrutura dos de antigamente, mas atualmente possuem 

uma nova maneira de agir adaptada pela cibercultura. Encontraram um ambiente novo e 

favorável para aperfeiçoar e (re)configurar suas práticas, e propor novas formas de 

consumir conteúdo informacional sobre a sociedade, uma lógica de participação todos-

todos. Diante deste contexto, iremos identificar e analisar no próximo capítulo os modos 

que a Mídia NINJA e Jornalistas Livres (como midialivristas) encontraram, na 

cibercultura e novas TIC, para se apropriar de práticas, (re)configurar e criar novas 

formas de produção de notícia, de jornalismo alternativo, ou de um “pós-jornalismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

3. ANALISANDO O MIDIALIVRISMO: EXPERIÊNCIA DE SUBJETIVAÇÃO COLETIVA 
 

3.1 #SOMOSAMIDIALIVRE: CONSUMO, COMPARTILHAMENTO E PRODUÇÃO 

 

  No mundo pós-moderno, a sociedade vivencia, como já falamos, a era da 

cibercultura, quando a sociedade rompe distâncias. No Brasil, assim como percebemos 

mundo afora, além de romperem distâncias, romperam o silêncio. A partir da arte da 

conexão, a internet conectou o indivíduo ao mundo e os protestos e movimentos sociais 

conectaram os cidadãos brasileiros ao país. Uma nova economia se instaura no mundo 

graças à globalização, e podemos dizer que as manifestações criaram um novo ethos 

jornalístico. 

  Com os protestos que mobilizaram o país desde 2013, emergem, junto com eles, 

outro sujeito importante para pensar e discutir a relação entre mídia livre e o 

jornalismo: os midialivristas, hoje desdobrados em múltiplas formas de atuação, como já 

mencionamos, formalizando um modo de contraposição à mídia majoritária de 

jornalismo, além de propor novas formas subjetivas de consumo, eles propõem novos 

modos de compartilhamento e produção de notícia. 

  A Televisão e a Internet cada vez mais convergem, fazendo com que a 

antagonização vista entre tais meios vá desaparecendo, ou se diluindo, tornando a 

relação entre eles menos hostil. A revolução tecnológica aproximou essas duas mídias, e 

a forma de consumo de produtos de cunho jornalísticos, que os atores sociais 

estabelecem, é uma apropriação dos meios e dos suportes disponíveis para alcançarem 

uma melhor recepção do produto (notícia/informação). 

  As leis da Cibercultura, estudadas por André Lemos (2003), já discutidas 

anteriormente, nos auxiliam no entendimento desse novo fenômeno e, também, das 

práticas midiáticas manifestadas no âmbito da internet (e da internet para as ruas). 

Desta forma, percebemos que o midialivrismo apropriou-se do ambiente favorável, 

somado a alguns outros dispositivos, e deu uma nova roupagem à mídia independente 

ou ao jornalismo independente; assim, o midialivrista surge dando abertura à cultura do 

“pós-jornalismo” e mostrando-se cada vez mais à disposição de todos. 

  São muitos os aspectos diferenciadores a serem observados no midialivrismo 

contemporâneo, dada toda essa conjuntura de protestos, movimentos sociais, TIC e a 

grande aldeia global vinculada à internet, e que estão impactando diretamente os meios 



90 
 

de comunicação de massa, notadamente o jornalismo. Observamos o surgimento de um 

midialivrismo, a partir da forma P2P da rede, como uma rede policêntrica ou 

distribuidora, capaz de articular local e globalmente atores sociais, numa conexão, e 

capaz de rivalizar (BENTES, 2015), principalmente por sua proposta estética de 

comunicação, com as redes constituídas dos poderes clássicos. 

  Nas últimas três décadas, foi possível observar uma mudança marcante no que 

diz respeito à forma como os atores sociais consomem o produto jornalístico. O século 

XXI foi aberto pela emergência de revoluções, e uma delas está nas formas de 

(re)produzir conteúdo informacional, de cunho jornalístico, seja pela mídia livre ou 

tradicional. Neste sentido, o espectador pós-moderno não precisa, necessariamente, 

esperar o jornal do horário da manhã, meio dia ou da noite, transmitido pelo sistema de 

TV clássico, ou ainda esperar o jornal impresso do dia seguinte, para tomar 

conhecimento ou ter maiores informações sobre algum fato. Hoje, ele dispõe de 

múltiplas ferramentas possíveis para se inteirar do conteúdo informacional que o cerca. 

Esse mesmo espectador, também, pode ser produtor da própria informação que 

consome, além de compartilhador. 

  Assim, o fator consumo, compartilhamento e produção, no presente momento, é 

uma questão de interesse para ingressar na exploração das formas de manifestação do 

midialivrismo dentro (e fora) da rede. Foi devido ao avanço das TCI, das redes sociais 

digitais e à explosão de protestos e movimentos sociais que o midialivrista adquiriu um 

lugar de destaque atuando como mídia livre. Para o midialivrista, a internet configura-se 

como um canal fundamental para seu avanço e desenvolvimento de suas atividades, uma 

vez que o seu surgimento “proporcionou que as pessoas pudessem difundir as 

informações de forma mais rápida e mais interativa” (RECUERO, 2009, p. 116). Desta 

maneira, o ambiente da internet torna-se, também, ideal para a pesquisa de informações 

sobre o universo do midialivrismo contemporâneo. 

  Outra facilidade perceptível tanto para o midialivrismo, ativistas de rede, quanto 

para os protestos e movimentos sociais, é o fato de terem à disposição materiais (vídeos, 

fotos, textos) desejados com o recurso do download, produzidos de forma livre (ou não), 

e de forma mais instantânea. Desta forma, escapando da programação ditada pela mídia 

mainstream, que dava acesso apenas aos meios tradicionais de informação. Isso tem 

gerado problemas para os empreendimentos majoritários de jornalismo, que combatem 
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aspectos da mídia livre, mas estão, concomitantemente, adaptando-se, na medida de 

suas “regras”, ao novo universo cibercultural. 

  Por isso, os midialivristas estão se ajudando para a construção de uma rede 

colaborativa de produção de informação, como já falamos, de cunho jornalístico. A Mídia 

NINJA e a Rede Jornalistas Livres, integrantes da mídia-multidão, é uma possibilidade de 

incluir o público na produção desse pós-jornalismo. Como afirmou Ivana Bentes (2015, 

p. 15), um pós-jornalismo “que não descarta técnicas e práticas que sempre existiram, 

como a apuração, reportagem, pesquisa, edição, etc.”.  

  O fator compartilhamento, como interesse de nosso trabalho, se enquadra aqui. 

Todas as informações trazidas pelo midialivrismo – sobre os protestos e movimentos 

sociais em ruas e praças públicas e outros temas – só estão ao alcance de uma maioria 

porque alguém, no nosso caso de estudo, o midialivrista, em algum lugar do Brasil ou 

mundo, colocou-as à disposição na internet. E esse compartilhamento é um dos grandes 

motores que movimentam as práticas desse novo modo de se relacionar com o produto 

jornalístico. Por meio dele acontece a circulação da informação e do conhecimento, que 

faz do midialivrismo (ou do sujeito midialivrista) um sujeito adequado à acepção de 

“pós-jornalistas”, enquanto alguém com um “olhar crítico” mais apurado, ou, ainda, mais 

democrático. 

  As redes sociais digitais são usadas para difusão dessas informações, o que, como 

pontuou Raquel Recuero (2009), se constitui um de seus elementos característicos, 

acontecendo por meio da conexão entre os atores. A velocidade, e a forma viral, com que 

a informação circula, nesse contexto, é admirável e se dá em questão de poucos cliques e 

minutos. Essa conjuntura é essencial para a caracterização do processo que permite o 

aparecimento de atuações diferentes do midialivrismo, um processo dependente entre 

si. Desta forma, direcionamos a outro fator elencado no trabalho, tomado como 

importante para apreensão da atividade desse sujeito, a produção.   

  Dentre as formas presentes na internet, inseridas dentro do fator de produção, e 

que nos fazem perceber a presença do midialivrista, uma bastante relevante é a criação 

de vídeos. Outra forma, não menos importante, é, também, criação de textos. Assim, o 

pós-espectador está usufruindo de um ambiente rico em informação e conhecimento 

sobre os protestos, movimentos sociais e demais temas, num processo de produção 

colaborativa. O midialivrismo assim se torna hábil e com mais propriedade para 

produção de conteúdos informativos.  
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  O midialivrista além de ser um “compartilhador noticiarista” é um “redator-

resenhador”, que escreve texto crítico (ou não), livre e independente, sobre os mais 

variados assuntos, não apenas sobre os protestos e movimentos de ruas, sendo esse 

material veiculado em sites (criados por ele) e redes sociais online. Desta maneira, fica 

próxima a relação de produção, enquanto formato estético, do sujeito mídia livre 

daquela do profissional, que atua dentro e para uma empresa de TV. No entanto, ele se 

diferencia do jornalismo tradicional por ter desenvolvido características peculiares, 

surgidas com o advento da cibercultura, como a de compartilhar, sem fazer 

intervenções, conteúdo produzido por um ator social qualquer presente na rede. 

  Outra característica importante, do texto produzido pelo midialivrista, é a 

presença de aspectos de subjetividade, o que torna sua linguagem mais livre, e, até 

mesmo, algumas vezes, informal. Como uma proposta de contracultura e de resposta à 

mídia mainstream, ele não segue um padrão já estabelecido, apesar de construir, de 

forma objetiva, o seu. As pautas são trazidas, assim, pela “mídia-multidão”, das redes 

sociais e ruas. 

  A facilidade proposta na pós-modernidade, que diz respeito à captação de áudio e 

vídeo simultaneamente, ou não, proporcionou uma produção significativa de vídeos 

feitos pelos midialivristas. Tudo isso facilitado pela possibilidade de transmissões live 

streaming, ou seja, em tempo real, no local onde o protesto está acontecendo, como um 

(livre) repórter cinematográfico. A partir da liberação do polo emissor, aplicativos como 

o Twitcasting, mencionado no capítulo anterior, com custo zero e que permite a 

qualquer um fazer transmissão de conteúdo a partir dele para milhares de pessoas em 

rede, proporcionaram esse aumento significativos de vídeos a que estamos nos 

referindo. 

  Com o aplicativo Twitcasting é possível fazer transmissões ao vivo direto do 

smartphone, tornando-se uma forma de mostrar ao mundo o que você está vivendo em 

determinado momento, ao conectar à internet via 3G ou 4G, por exemplo, viabilizando a 

transmissão de shows e eventos especiais. Usuários de Android e iOS podem fazer 

transmissões ao vivo de imagens, fazendo o streaming da gravação em um endereço que 

pode ser compartilhando para os demais usuários da rede. É importante mencionar que 

o aplicativo, também, permite reconectar-se automaticamente, caso a rede caia.  

  Após instalado no smartphone, ou outro disposto móvel, o usuário pode se 

conectar e cadastrar por meio de suas contas de redes sociais Twitter, Facebook, 



93 
 

Instagram, ou, se desejar, criar sua própria conta do Twitcasting, como ilustrado na 

figura abaixo. Logo em seguida, depois de realizar o cadastro ou se conectar com uma 

das contas de redes sociais permitidas, uma tela com um preview (figura 15) das 

imagens aparecem para o usuário. Para fazer uma transmissão, basta clicar em “Go Live” 

para que a gravação comece, sendo transmitida em áudio e vídeo. No momento em que a 

gravação começa, o aplicativo cria um tweet com o endereço do seu streaming, como já 

mencionamos, o qual poderá ser postado e compartilhado, direto do aplicativo, em 

outras redes sociais.  

 

Figura 15 - Tela para se conectar e cadastrar no aplicativo Twitcasting para smartphone 

 

Fonte: o autor - captura de tela 
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Figura 16 – No Twitcasting: primeiro, Tela preview; segundo, opções de salvar o vídeo 

 

Fonte: o autor - captura de tela 

 

Assim, os demais usuários da rede poderão acompanhar a transmissão do vídeo 

em tempo real, de forma fácil. Ele, o midialivrista, na qualidade de “repórter 

cinematográfico”, pode ainda comentar sobre sua transmissão, sendo possível ainda 

observar quantas pessoas estão assistindo. O aplicativo ainda oferece a opção de fazer 

vídeo off-line, ou seja, gravar vídeos e, só depois, disponibilizar a gravação (Figura 16), 

ficando a gravação armazenada no mesmo endereço da transmissão ao vivo.  

  A atuação da Mídia NINJA, no ano de 2013, na cobertura dos protestos que 

aconteceram em várias cidades do Brasil, rendeu uma reestruturação nos modos de 

produção, transmissão e compartilhamento do jornalismo. E deu fôlego à mídia livre. 

Isso graças ao uso que os midialivristas, sujeitos ativistas, fizeram dessa ferramenta de 

transmissão de vídeo e áudio em tempo real, chamada Twitcasting. De lá para cá, dentre 

outros coletivos de mídia livre que surgiram, outro, também, vem ganhando destaques: 

os Jornalistas Livres. 

  Os Jornalistas Livres, como se denominam, são uma rede de coletivos originada 

na diversidade de coletivos, no dia 12 de março de 2015, “em contraponto à falsa 

unidade de pensamento e ação do jornalismo praticado pela mídia tradicional 
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centralizada e centralizadora”96, com o objetivo de construção de uma oposição “aos 

estratagemas da tradicional indústria jornalística (multi)nacional, que, antidemocrática 

por natureza, despreza o espírito jornalístico em favor de mal-disfarçados interesses 

empresariais e ideológicos, comerciais e privados, corporativos e corporativistas”97. Este 

advento se dá no mesmo contexto de surgimento da Mídia NINJA, só que em períodos 

diferentes, tendo em vista que os Jornalistas Livres assumem uma expressão de 

ciberativismo, e, como midialivrismo, levantam a bandeira da mídia livre e de que todo 

ator social é um potencial produtor de conteúdo. Não se constitui único, mas também 

ganha evidência com a cultura digital, no contexto da cibercultura.  

  Embora já tenhamos falado, é importante salientar, outra vez, que grande parte 

das atividades desenvolvidas pelo midialivrista, a saber os NINJAS e os Jornalistas 

Livres, atualmente, é também encontrada na ação empreendida por outros coletivos, 

ativistas, comunidades e atores sociais, e que estes não podem ser vistos como distantes 

da realização da atividade do midialivrismo, pois cada vez mais eles aumentam a 

produção, além do consumo, de informações. Assim, como forma de tentar organizar e 

definir as práticas que integram o conjunto desse novo midialivrismo, propomos um 

mapeamento dessas atividades surgidas, e que irão nortear o entendimento da relação 

que estes possuem, como mídia livre, com o jornalismo. Vejamos, no quadro a seguir, 

nossa proposta de mapeamento dessas atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Disponível em: http://migre.me/vVIc0  
97 Disponível em: http://migre.me/vVId7 

http://migre.me/vVIc0
http://migre.me/vVId7
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Quadro 1 – Atividades desenvolvidas pelo Midialivrista contemporâneo 

Compartilhador Noticiarista O Compartilhador Noticiarista se atém a divulgar conteúdos 

de cunho informativo produzidos por ele e por outros 

atores sociais, tendo em vista organizar e disponibilizar 

esses arquivos de cunho informacional, “jornalístico”, na 

internet. 

 

Produtor de Vídeo O Produtor de Vídeo produz e compartilha vídeos de sua 

autoria (e de outros) na internet, sejam eles pequenas 

narrativas ou não, ou até mesmo conteúdo audiovisual em 

forma de programas temáticos. 

 

Livre Repórter Fotográfico O Livre Repórter Fotográfico é aquele que registra 

fotograficamente quaisquer fatos ou assuntos de interesse 

de cunho informativo, “jornalístico”. 

 

Livre Repórter Cinematográfico O Livre Repórter Cinematográfico registra 

cinematograficamente quaisquer fatos ou assuntos de 

interesse informativo, “jornalístico”. Geralmente, atua 

transmitindo um acontecimento via live streaming, em 

tempo real. 

 

Redator-resenhador O Redator-resenhador, além de compartilhador, é aquele 

que escreve texto crítico (ou não) livre e independente, 

sobre o mais variado tema/fato, que é veiculado em sites e 

redes sociais digitais. 

 

Fonte: o autor 

 

O diferencial do midialivrismo que estamos abordando, dos dois tipos de 

midialivrismo de massa e ciberativista apresentados por Malini e Antoun (2013), é a 

construção de produção de informação que só foi (e é) possível graças às articulações 

existentes entre ambos. Um não anulou, necessariamente, o outro, mas contribuiu com a 

soma de experiências, possível com as inovações tecnológicas, da internet e suas redes. 

A partir da definição dos autores, constatamos que manifestações designadas de 

alternativas (popular, comunitária ou radical), em outros momentos históricos, se 

enquadram como midialivrismo de massa. E que não há, na sua essência contestatória, 

diferenças em suas motivações quando comparadas às ações alternativas que se 

desenvolvem na contemporaneidade, dentro (e fora) do ambiente do ciberespaço. 

Fatores como consumo, compartilhamento e produção, como já apontamos, são 

indissociáveis, e de fundamental importância, para compreendermos como acontecem 
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as manifestações do midialivrismo, dos protestos e manifestações de/na rede e ruas, e 

de que maneira esse conjunto de fatores estão afetando outras áreas, como o jornalismo.  

Portanto, numa internet 2.0, midialivrismo renascido a partir da Praça Tahir, no 

Egito, rapidamente se alastrando pela Europa, enfim chegada aos Estados Unidos com 

ocupações, exemplo do Occupy Wall Street, e, posteriormente, na Américas Latina, e 

demais lugares do mundo, esses fatores são – ao contrário do que alguns discorreram, 

desde o estopim dos protestos e manifestações de 2013 no Brasil, com a “Jornadas de 

Junho” –, primordiais para que as manifestações continuassem. Com isso, dando um 

lugar privilegiado ao olhar subjetivo do sujeito midialivrista, e suas atividades, como 

veremos a seguir. 

 

3.2 A ATUAÇÃO LIVRE DOS NOVOS SUJEITOS DO DISCURSO 

 

  Como forma de amplificação de potência da multidão nas ruas (BENTES, 2015), 

os coletivos de mídia livre Mídia NINJA e Jornalistas Livres passaram a pautar a mídia 

coorporativa e os telejornais. Todavia, não devemos reduzi-los, estritamente, ao campo 

do jornalismo, mas vê-los como um novo fenômeno de participação social e de 

midiativismo ou midialivrismo, que faz uso de variadas formas para mobilizar, informar.  

  Ivana Bentes (2015) pondera que a comunicação proposta por esses coletivos é a 

própria forma de mobilização. Além de veículo e/ou meio, essa comunicação é um 

ambiente de engajamento. O que iremos abordar a seguir, de maneira qualitativa, são os 

meios utilizados pelos coletivos NINJAS e Jornalistas Livres, a fim de fazer análises 

mapeando as atividades desenvolvidas por esses sujeitos pós-modernos autônomos. 

 

3.2.1 Contranarrativa e experiências heterogêneas e díspares na rua-rede 

   

  A facilidade, na contemporaneidade, referente à produção de informação, 

digamos de cunho jornalístico, favoreceu a contranarrativa da geração de mídia livre que 

se opõe às narrativas midiáticas de informação dos conglomerados de veículos de 

comunicação. Questionando as versões dos fatos, muitas vezes, evidenciam notórias 

tentativas de manipulação, comprometendo a idoneidade dos veículos e sua 

credibilidade perante o público, como observamos, a exemplo, o que aconteceu no dia 22 
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de julho de 2013 com o midialivrista Bruno Teles, integrando, na época, o coletivo de 

Mídia NINJA. 

  Era o contexto do Pós-Jornadas de Junho e os manifestantes seguiam com 

protestos. No dia 22 de junho de 2013 aconteceram inúmeras manifestações98 no Brasil. 

No Rio de Janeiro, manifestantes foram às ruas e a voz em coro entoava: “Não vai ter 

Papa!”. Contra a vinda do Papa ao país, melhor dizendo, contra os gastos que foram 

designados à vinda e estadia dele no Brasil, além de outras pautas como podemos 

observar na figura 17, que reproduz um dos convites realizados no Facebook.  

 

Figura 17 – Pauta do protesto do dia 22 de julho de 2013 

 

Fonte: Facebook 99 

 

  Como enfatizou Gohn (2014, p. 34), “a visita do Papa Francisco ao Brasil, ao final 

de julho, na Jornada Mundial da Juventude também foi uma oportunidade para os 

manifestantes do Rio de Janeiro darem visibilidade às ruas ações em pauta naquela 

cidade”. A autora acrescenta:  

 

Inúmeros atos deram sequência em julho de 2013 às manifestações de 
junho, em um contexto de força e impacto da sociedade civil nas ruas, 
causando movimentação também no governo, especialmente no nível 

                                                           
98 É importante frisar que, dentre as manifestações que aconteceram nesse dia, quando da chegada do 
Papa no Brasil para a 26ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), ocorreram mobilizações de grupos 
feministas: “beijaços”, contra a homofobia, além de  ações contra os gastos públicos de R$ 118 milhões 
anunciados pela macromídia para custear a visita daquela autoridade religiosa. 
99 Disponível em: http://migre.me/vYhNQ 

http://migre.me/vYhNQ
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federal, que tentou formular respostas aos acontecimentos. (GOHN, 
2014, p. 34). 

 

  Assim como outras, essa manifestação foi convocada pelas redes sociais digitais. 

Convocados pelo grupo Anonymous Rio (ver figura 18), o ato “questiona os gastos 

públicos com a recepção ao pontífice e pede a saída do governador Sérgio Cabral e do 

vice Luiz Fernando Pezão, ambos do PMDB”100.  

 

Figura 18 – Convite feito pelo Anonymous Rio: protesto em frente ao Palácio Guanabara, Rio de 
Janeiro, 22 de julho de 2013 

 

Fonte: Facebook 101 

   

  Intitulado de “Manifestação Papa no Palácio Guanabara”102, este ato entrou na 

estatística das manifestações que terminaram em conflito entre policiais e 

manifestantes: não sendo muito diferente de outras, com muita bala de borracha, armas 

de choque, o uso de gás lacrimogêneo, pela polícia, e de coquetéis molotov, por parte dos 

manifestantes. Nessa manifestação, foram presas algumas pessoas que participavam do 

protesto, dentre eles um integrante da Mídia NINJA, o mídia livre Bruno Teles, acusado 

pela Polícia Militar do Rio de Janeiro de atirar coquetéis molotov contra a polícia 

durante a manifestação. 

                                                           
100 Disponível em: http://migre.me/vYd4K 
101 Disponível em: http://migre.me/vYhNQ 
102 Um resumo dessa manifestação pode ser visto no link a seguir: http://migre.me/vYdl5 

http://migre.me/vYd4K
http://migre.me/vYhNQ
http://migre.me/vYdl5
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  Estamos apresentando esse caso como forma de, além de ilustrar como a mídia 

livre – o midialivrismo – pode atuar como instância de contrapoder, para demonstrar 

sua força de contranarrativa, ao questionar versões oficiais de instituições, como a 

polícia, e redirecionar, portanto, abordagens da macromídia sobre os fatos. Assim, 

vejamos: logo após a saída do Papa do Palácio da Guanabara, coquetéis molotov foram 

atirados contra os policiais, que rebateram com muita força contra os manifestantes, 

com uso de bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e jatos de água, como pode 

ser visto no vídeo103 publicado no YouTube pelo canal do Coletivo Mariachi. 

   Nesse mesmo vídeo, podemos observar outras pessoas filmando e fotografando 

as ações que aconteciam durante o ato (com câmeras fotográficas e dispositivos móveis, 

como o smartphone). Isso resultou em dezenas de vídeos referentes àquele protesto, 

cada um com ângulos e enquadramentos diferentes. Muitos desses vídeos foram 

veiculados no YouTube e abordaremos sobre eles a seguir. 

 

Figura 19 – Frame do vídeo “Manifestação - Papa no Palácio Guanabara - 22/07/2013”: pessoas 
filmando e fotografando as ações no protesto 

 
Fonte: YouTube 104  

   

                                                           
103 Disponível em: http://migre.me/vYdV4 
104 Disponível em: http://migre.me/vYix1 

http://migre.me/vYdV4
http://migre.me/vYix1
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  O próprio Bruno Teles, que fazia a cobertura do protesto em tempo real, filmou o 

momento de sua prisão com o seu celular smartphone. Como podemos observar no vídeo 

postado pelo Canal PosTV no Youtube105: ele questiona os policiais no momento em que 

ele é abordado. Os policiais o revistam e não encontram nada que possa servir de 

acusação para emitir voz de prisão. Bruno mostra seu documento de identidade à polícia 

e, logo depois, é levado por eles em um veículo para a Delegacia. Não tendo encontrado 

com ele algo incriminatório e que justificasse a sua prisão ou o seu deslocamento até a 

delegacia, observamos no vídeo Bruno dizer aos policiais: “Qual é o motivo? Vocês 

podem me revistar aqui.”. Não intimidados, a transmissão continua sendo feita pelo 

midialivrista de dentro da viatura e é anunciada, no mesmo momento, no Facebook pela 

página do coletivo de Mídia NINJA (ver figura 20). Nessa postagem, o coletivo pede que 

espalhem a transmissão que está sendo feita ao vivo pelo Twitcasting do coletivo. 

 

Figura 20 – Postagem da Mídia NINJA em sua página do Facebook sobre a prisão do Repórter 

NINJA 

 
Fonte: Facebook 106 

   

  O que nos interessa nesse contexto é a acusação feita pela PM107 sobre Bruno 

Teles, de que ele portava materiais explosivos que teriam sido atirados sobre os 

policiais. A PMER divulgou em sua página do Twitter uma nota que apontava a prisão, 

                                                           
105 Disponível em: http://migre.me/vYiO3 
106 Disponível em: <http://migre.me/vYWCe>. Acesso em 10/12/2016. 
107 Consultar: http://migre.me/vYkLC. Acesso em 10/12/2016. 

http://migre.me/vYiO3
http://migre.me/vYWCe
http://migre.me/vYkLC
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por conta do porte de explosivos. Em consequência, a macromídia deve ter tomado 

como verídico o que foi proferido pela PM – uma vez que eles carregam um ideal de 

legitimidade, enquanto instância de poder na sociedade, além de se tatrar de um assunto 

urgente –, convergente à necessidade de, no dia seguinte, publicar suas matérias.  

  Na mesma noite do protesto, a Revista Fórum publica em sua plataforma digital 

uma matéria que aponta a prisão de dois membros da Mídia NINJA, sendo um deles 

Bruno Teles. No texto, temos informações também sobre sua prisão a partir da versão da 

PM, noticiando que “que [ele] teria atirado coquetéis molotov contra policiais”108. O 

outro membro midialivrista do coletivo foi identificado como Filipe Peçanha, que 

informou terem sidos “presos pela tropa de choque carioca por transmitir a 

manifestação”109. Na matéria, não encontramos maiores informações sobre o que 

aconteceu naquela noite.  

  Uma outra matéria publicada na plataforma digital do G1110, no final da noite, 

trazia informações sobre o acontecido. A matéria, que destacou no título “Dupla presa 

pela PM enquanto transmitia ato no Rio é liberada”, mais uma vez apontava a versão da 

PM em relação à prisão dos midialivristas: “Segundo a nota, duas pessoas foram presas, 

por porte de artefato explosivo e desacato, e formação de quadrilha”. Uma delas seria 

Bruno Teles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Disponível em: http://migre.me/vYkVr 
109 Disponível em: http://migre.me/vYlc6 
110 Disponível em: http://migre.me/vYWhD 

http://migre.me/vYkVr
http://migre.me/vYlc6
http://migre.me/vYWhD


103 
 

Figura 21– Matéria do G1 na plataforma digital sobre a manifestação e o incidente no protesto 
do dia 22/07/2013 em frente ao Palácio Guanabara, Rio de Janeiro 

 
Fonte: G1 online  

   

  Essa matéria foi atualizada no dia seguinte (ver figura 21), ou seja, no dia 23 de 

julho de 2013, pela manhã, e são acrescentadas outras informações, como o vídeo da 

matéria do jornal televisivo local do Rio de Janeiro. Nesse vídeo-reportagem, mais uma 

vez, é enfatizada a versão da polícia sobre o motivo da prisão dos Bruno Tele e Filipe 

Peçanha. Em um momento do vídeo, a narração do repórter Rodrigo Vieira sobre a 

manifestação, diz: “a duzentos metros do palácio da Guanabara, uma barreira impedia a 
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aproximação dos arruaceiros”. Entende-se, pois, como “arruaceiros”, os manifestantes 

que se faziam presentes, dentre eles Bruno Teles e Filipe Peçanha. Adiante, narra-se: 

“mascarados, vestidos de preto, se espalharam entre os manifestantes”. Porém, nada 

mais é explicado sobre quem são esses mascarados, e o que eles se propõem a fazer 

durante os protestos nas ruas. Negligenciando, assim, segundo Marconi Silva (2011, p. 

115), “os principais elementos constitutivos, estabelecidos e aceitos para a construção 

de uma notícia jornalística”, o “que” e o “quem” 111. A racionalidade do fato relatado, 

portanto, não deixou claro quem é o sujeito da ação. 

  Outro vídeo incluso na matéria, segundo o portal de notícias, diz ter sido gravado 

pela PM e flagrado o “exato” momento em que começou a “baderna”: “A Polícia Militar 

divulgou um vídeo que afirma mostrar o momento em que policiais são atingidos por 

coquetel molotov lançado por manifestantes”. Mais uma vez, uma tentativa de afirmar a 

acusação do policial (da PM), de ter visto Bruno como responsável por dar início à 

confusão e ter deixado um policial ferido. 

  No último telejornal112 do dia 22 de julho de 2013 transmitido pela Rede Globo, 

Jornal da Globo, o jornalista William Waack apresenta praticamente as mesmas 

informações já noticiadas. Diferente das outras reportagens, essa não trouxe o nome do 

“dono” da mochila carregada de explosivos caseiros (que foram atirados contra os 

policiais). Informa também que cerca de 300 manifestantes cercaram a unidade policial 

pedindo a liberação do grupo que foi detido (entre estes, se encontravam Bruno e 

Filipe).  

  Dentre as coisas comuns que observamos nessas (matérias) notícias analisadas 

até o momento, diz que todas elas tomaram como pressuposto verídica a informação da 

Polícia Militar sobre a ação que se desenvolveu na rua durante a manifestação. E, ainda, 

a exemplo das Jornadas de Junho, noticiam, de forma pejorativa, os manifestantes como 

“arruaceiros”, “baderneiros”, “vândalos” e outros adjetivos ultrajantes. 

  Neste mesmo dia, 22 de julho de 2013, Bruno Teles grava um vídeo113 como 

“repórter” da Mídia NINJA de dentro da delegacia de Polícia Civil. Ele pede para os 

manifestantes encontrarem o vídeo que o tornará inocente da “acusação”, mostrrando o 

momento em que ele corre da polícia, ou seja, o exato momento que atiraram o coquetel 

                                                           
111 E conforme ilustram os manuais de redação. 
112 Entrevista do manifestante Bruno Teles concedia à Mídia NINJA no dia 22 de julho de 2013: Disponível 
em: <http://migre.me/vZ4Jg>. Acesso em: 10/12/2016. 
113 Disponível: <http://migre.me/vZ7O8>. Acesso em: 10/12/2016. 

http://migre.me/vZ4Jg
http://migre.me/vZ7O8
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molotov sobre os policiais. Ele explica, ainda, que a prisão dele não teve provas, “teve só 

palavras”.  

  O vídeo da “reportagem” de Bruno, que também foi exibido online e ao vivo, foi 

bastante compartilhado na YouTube e viralizou na rede social Facebook. Dentre as 

convocações (publicações) feitas no Facebook, temos o engajamento da própria Mídia 

NINJA (ver figura 22). Atendendo ao pedido de Bruno, ciberativistas também criaram 

um canal no YouTube com o título de “Defesa de Bruno”. Neste canal, publicaram um 

vídeo114 que comprova que ele não atirou coquetéis molotov na PM do Rio de Janeiro. 

 

Figura 22 – Publicação no Facebook da Mídia NINJA sobre o depoimento de Bruno Tales 

 
Fonte: Facebook 115 

 
 
 
 
 
 

                                                           
114 Outros ângulos e enquadramentos (vídeos) que confirmam o lugar aonde Bruno Teles se encontrava no 
momento da confusão e que ele não foi o responsável em atirar coquetéis molotov sobre os policiais da 
Polícia Militar do Rio de Janeiro: 1) http://migre.me/vZ848;  2) http://migre.me/vZ85x; 3) 
http://migre.me/vZ85Y.   
115 Disponível em: <http://migre.me/vZ8Th>. Acesso em: 10/12/2016. 

http://migre.me/vZ848
http://migre.me/vZ85x
http://migre.me/vZ85Y
http://migre.me/vZ8Th
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Figura 23 – Frame (32 segundos) do vídeo postado no YouTube e compartilhado nas redes 
sociais: “Momento em que comprova que Bruno não tacou molotov na PM do Rio de Janeiro” 

 
Fonte: YouTube 116 

   

Aos 32 segundos do vídeo é possível observar Bruno de costas para a multidão e 

de frente para os policiais. Conforme ilustra a imagem (ver figura 23), ele não porta 

nenhuma mochila e não está mascarado. Dois segundos depois, aos 34 segundos, são 

atirados coquetéis molotov, como podemos ver na parte superior direita da imagem (ver 

figura 24), havendo uma “rajada” de fogo vindo em direção aos policiais. 

   

Figura 24 – Frame (34 segundos) do vídeo postado no YouTube e compartilhado nas redes 
sociais 

 
Fonte: YouTube 117 

                                                           
116 Disponível em: <http://migre.me/vZ8um>. Acesso em: 10/12/2016. 

http://migre.me/vZ8um
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  No final da manhã do dia 23 de julho, o midialivrista Filipe Peçanha publica um 

texto118 em sua página do Facebook relatando o que tinha acontecido com ele na noite 

anterior, quando foi abordado pelos policiais e levado até a delegacia, posicionando-se 

em relação ao fato. No final do texto, ele faz uma observação: 

 

PS: Agradeço a todos que se sensibilizaram com a causa e que juntaram 
esforços para ajudar. Em especial aos advogados da OAB que estiveram 
envolvidos do começo ao fim, não só do nosso caso, mas de todos os que 
foram detidos. Mas um ainda sobrou na 9 DP, e corre o risco de ir para 
um presídio ainda hoje. E é por conta dele que estou saindo nesse 
momento para transmitir ao vivo direto da 9 DP, novamente. 119 

 

  A sua publicação teve mais de mil compartilhamentos na rede e rendeu mais de 

70 comentários, a maioria prestando apoio. Esse outro, “um ainda sobrou na 9 DP”, se 

refere a Bruno Teles, midialivrista que ficou detido. A campanha “Defesa de Bruno” e o 

engajamento entre rua e rede conseguiram “destaque” no dia 24 de julho no Jornal 

Nacional, da Rede Globo120. Nessa reportagem são apresentadas as mesmas versões da 

Polícia Militar e Civil sobre a prisão de Bruno. O diferencial está na apuração e inserção 

de vídeos produzidos pela mídia livre (as pessoas que participaram da manifestação) – 

na comparação com a versão da PM, que o inocentam, e o vídeo produzido pela Mídia 

NINJA (reportagem com Bruno dentro da delegacia). 

  Elementos como a portabilidade, ubiquidade, acesso à internet em um único 

dispositivo e o próprio corpo do sujeito como suporte multimídia deste dispositivo, são 

algumas características do fenômeno da tecnologia móvel do século XXI –  o celular 

smartphone – que proporcionou aos manifestantes captarem vários momentos dos 

protestos, como o momento da confusão, manipulados por diferentes subjetividades, 

por vários ângulos e enquadramentos, constituindo múltiplos pontos de vista. Como 

disse Clay Shirky (2011, p. 28), “câmeras são agora embutidas em telefones, aumentado 

o número de pessoas que as levam consigo o tempo todo”., proporcionando, portanto, 

uma apuração dos fatos sobre as versões do “caso Bruno” no Ministério Público. 

A matéria publicada no portal do G1121 no dia 29 de julho de 2013, por título 

“Juíza decide arquivar processo contra o estudante Bruno Telles”, já aponta a versão do 

                                                                                                                                                                                     
117 Disponível em: <http://migre.me/vZ8um>. Acesso em: 10/12/2016. 
118 Disponível em: http://migre.me/vZ9sj 
119 Disponível em: http://migre.me/vZ9sj 
120 Reportagem sobre a prisão de Bruno Teles no Jornal Nacional: Disponível em: http://migre.me/vZ9nK. 
121 Disponível em: http://migre.me/vZJYw 

http://migre.me/vZ8um
http://migre.me/vZ9sj
http://migre.me/vZ9sj
http://migre.me/vZ9nK
http://migre.me/vZJYw
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fato, construído pelas subjetividades da “mídia-multidão” (BENTES, 2015), como sendo 

seu habeas corpus da acusação de portar coquetel molotov, antes feita pela PM, e o 

consequente arquivamento do processo. Aponta ainda o engajamento que aconteceu nas 

redes: “Vídeos divulgados nas redes sociais também mostraram Bruno sendo perseguido 

por policiais e sendo detido, após ser atingido por uma arma de choque, sem qualquer 

artefato”. 

Outra publicação no portal O Globo122, no dia 31 de julho, divulga o nome do 

policial que disse ter visto Bruno Teles atirar coquetel molotov: 

 

Acusado de excessos na prisão do manifestante Bruno Ferreira Teles e 
de falso testemunho no esclarecimento do caso, o policial militar Diego 
Luciano de Almeida pode ter uma ficha manchada por uma série de 
acusações. De acordo com o site da revista Veja, o policial responde a 
acusações de lesão corporal, homicídio fora do serviço e por uma morte 
registrada como auto de resistência, quando o criminoso põe em risco a 

vida da autoridade que quer prendê-lo. 123 

 

Mais uma vez a matéria enfatiza que, “após perícia feita pela Coordenadoria de 

Segurança e Inteligência do Ministério Público, que analisou as imagens da confusão e 

vídeos disponíveis na internet”, foi possível concluir que o manifestante não foi o autor 

do arremesso do objeto e, portanto, foi realizado o arquivamento do inquérito.  

Segundo Gohn (2015, p. 44)), durante esse tipo de manifestação, “muitos são 

presos, feridos, ou mortos, pois são alvos prediletos das ações de repressão da polícia”. 

Ela acrescenta dizendo que, quando as ações são violentas, “os confrontos são 

desiguais”. Como percebemos no “caso Bruno”, ele correu, no momento em que atiraram 

coquetéis molotov, para escapar da possível agressão que, certamente, poderia vir por 

parte da polícia em sua direção, e isso aconteceu, e serviu de prova, como as múltiplas 

câmeras dos dispositivos móveis dos manifestantes presentes capturaram.  

Clay Shirky (2011, p. 29), em “A cultura da participação”, diz que, “antes 

confiávamos em fotojornalistas profissionais para documentar tais eventos, mas agora 

estamos cada vez mais criando uma infraestrutura coletiva e recíproca”. Foi essa 

infraestrutura coletiva e recíproca que a autora fala que deu, a partir de uma 

microestrutura, voz e visão aos protestos e movimento sociais, à mídia livre 

(alternativa) e à construção subjetiva de “todos-todos”. No “Caso Bruno”, a abordagem 

                                                           
122 Disponível em: http://migre.me/vZKrr 
123 Disponível em: http://migre.me/vZKrr 

http://migre.me/vZKrr
http://migre.me/vZKrr
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original, que adotava tão-somente os relatos oficiais, foi questionada e redirecionada a 

partir das ações conjuntas chamadas pelo midialivrista de massa e do midialivrista 

ciberativista (MALINI; ANTOUN, 2013). 

No dia 29 de julho de 2013, já havia a publicação de um vídeo no YouTube124 em 

que Bruno agradece à mídia alternativa. No Facebook (ver figura 25), a página da Mídia 

NINJA também compartilha o vídeo, junto com um pequeno texto trazendo informações 

sobre o que aconteceu desde a noite da confusão no fim da manifestação com o jovem. 

Informando também sobre o arquivamento do processo. 

 

Figura 25 – Publicação no Facebook da Mídia NINJA do vídeo  
de agradecimento de Bruno Teles à mídia independente 

 

Fonte: Facebook 125 

                                                           
124 Vídeo publicado no dia 29 de julho de 2013, no YouTube, em que Bruno Tales agradece a mídia 

independente (mídia livre): Disponível em: http://migre.me/vZLeZ.  
125 Disponível em: http://migre.me/vZLVT 

http://migre.me/vZLeZ
http://migre.me/vZLVT
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De fato, constatamos, mais uma vez, que a internet é um ambiente que 

proporciona uma liberdade de expressão jamais vista em nenhum outro meio de 

comunicação. As mídias sociais, como analisamos, criaram uma forma sui generis 

(FERNANDES; ROSENO, 2013) de propagar e reclamar. Basta acessarmos o Facebook (e 

outras redes sociais) para vermos inúmeros casos sobre o descontentamento dos 

manifestantes (e a sociedade como um todo) com o aumento das tarifas de transportes 

púbicos (que vem acontecendo desde junho de 2013 com maior intensidade, como 

vimos), com a política e a incompetência dos serviços públicos, com os gastos 

exorbitantes de dinheiro público em situações de crises. Enfim, dispomos de um mural 

de reclamações que virou um instrumento político, ou, em outros termos, a agenda 

política dos países. 

Portanto, a: 

 

ampliação de formas de conexão entre homens e homens, máquinas e 
homens, e máquinas e máquinas motivadas pelo nomadismo tecnológico 
da cultura contemporânea e pelo desenvolvimento da computação 
ubíqua (3G, Wi-Fi), da computação senciente (RFID5, bluetooth) e da 
computação pervasiva, além da continuação natural de processos de 
emissão generalizada e de trabalho cooperativos da primeira fase dos 
CC (blogs, fóruns, chats, software livres, peer to peer, etc (LEMOS, 2005, 
p.2), 

 

caracterizam a nossa pós-modernidade. Como disse Fernandes e Roseno (2013, p. 27), 

“a lei maior que engole o menor foi legitimada”, com a Cibercultura. São práticas 

contemporâneas ligadas às tecnologias da cibercultura que têm “configurado a cultura 

contemporânea como uma cultura da mobilidade” (LEMOS, 2005, p. 4). 

Em nossa abordagem, sobre o caso Bruno, examinamos os textos, vídeos e 

publicações realizadas pela macromídia e mídias alternativas. A partir do enfrentamento 

desses meios, concluímos que: o dispositivo móvel (não só a câmera, mas a própria 

transmissão streaming e, depois a difusão das imagens em rede) funcionou como 

instrumento de defesa dos direitos de Bruno, uma vez que as imagens geradas o 

inocentaram da acusação de portar materiais explosivos; o importante papel das redes 

sociais digitais em viralizar as informações; flagrar, mais uma vez, a ação agressiva dos 

policiais contra os manifestantes; e o despreparo da mídia coorporativa na apuração dos 

fatos, e posterior divulgação. 
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Embora a mídia livre, ou independente como os manifestantes a chamaram, 

esteja galgando um caminho árduo e que ainda estejam começando a ganhar espaço em 

relação às grandes corporações de comunicação no Brasil, percebemos que suas ações 

surtiram efeito na alteração das narrativas da macromídia no caso abordado. O que 

pretendemos questionar, também, ao expor essa análise sobre as matérias acima diz 

respeito ao que Marconi Silva (2011) fala em “Era tudo mentira”, referente ao processo 

que leva fontes e repórteres a apontarem126 uma pessoa como responsável por 

determinado fato em detrimento de, no mínimo, um outro agente possível. Embora esse 

agente tenha sido, nesse caso, uma autoridade pública, de status quo: a Polícia Militar e 

Civil. 

Portanto, o caso da manifestação em frente ao Palácio Guanabara, seguidas do 

fato que ocorreu com Bruno Teles, demonstra o que abordamos teoricamente sobre a 

mídia livre, como práticas (re)configuradas do midialivrismo – conjunto de práticas 

midialivristas interligadas em plataforma digitais e na rua – e em contraposição às 

práticas jornalísticas da macromídia, além de se mostrarem como instância de 

contrapoder da sociedade. Ademais, esta forma de midialivrismo, que se apurou na 

Cibercultura – ambiente favorável para o seu ativismo –, está produzindo conteúdo e 

veiculando informação – como hacker de narrativas – dos mais variados estilos. Ao 

analisar suas atividades, perceberemos que a motivação para criação (utilização) de 

meios com fins de construção de (notícia) conteúdos informacionais reside na 

construção de “meios de circulação de saberes que possam tornar a sociedade mais 

desenvolvida e democrática” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 31). A seguir serão exploradas, 

em específico, as manifestações de atuação que esse sujeito – midialivrista – encontrou – 

numa relação de todos-todos, e entre rua e rede – para produzir, compartilhar e 

consumir conteúdo na rede.  

Para tanto, iremos tomar como objeto de análise, no próximo tópico, para 

exemplificar o que estamos abordando, dois coletivos de mídia livre: um já abordado 

acima, a Mídia NINJA, e os Jornalistas Livres. A escolha desses coletivos se deu pela sua 

representatividade na cobertura das manifestações e protestos de ruas – a NINJA desde 

2013, com as Jornadas de Junho, e Jornalistas Livres desde 2015, com uma configuração 

                                                           
126 Sabemos, pois, que o ethos do jornalismo é, também, o imediatismo. E isso prejudica muitas vezes a 
apuração dos fatos, o que não justifica, claro, publicizar uma informação sem averiguação, com teor falso.  
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mais organizada –  e sua forma de engajamento e distribuição de conteúdo de cunho 

informativo, de maneira independente e participativa. 

 

3.3 AUMENTADO AS POSSIBILIDADES: TEMATIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ENUNCIADOS 

DO MIDIALIVRISTA EM PLATAFORMAS DIGITAIS 

 

Desde o primeiro capítulo, apontamos algumas relações envolvidas na articulação 

dos Movimentos127 com a mídia alternativa. Relações estas envoltas, portanto, “num 

projeto político de protestos e transformação social” (DIAS, 2007, p. 201). A mídia 

alternativa passa a ter papel importante não apenas na cobertura das manifestações de 

ruas, mas também na própria organização política dos atores sociais componentes 

desses diversificados movimentos. 

Na medida em que organizam sua ação política mediante tematizações realizadas 

no fluxo entre mídias, nas mídias livres intervém a metáfora utilizada por Mata (1992) 

para elucidar o processo de midiatização política. Segundo Renata Dias (2007, p. 202): 

 

Na análise de Mata, os acontecimentos políticos vão da praça para a tela, 
ou seja, os fenômenos políticos acontecem em lugares da política 
clássica (rua, praça, parlamento), mas precisam acontecer também nos 
palcos midiáticos para adquirirem uma existência social não mais obtiva 
sem o aval da mídia. 

 

Os movimentos pós-massivos operam, assim, uma dada ação política que se 

realiza desde o primeiro momento na mídia, ou seja, preparam, por meio do fluxo de 

enunciados pedagógicos e organizatórios, realizado entre “mídias radicais e mídias de 

organização, a ação de protesto que se desenvolverá fora da mídia, na praça” (DIAS, 

2007, p. 202).  A autora acrescenta que, “os agentes midiatizam assim o próprio 

processo de organização – os ‘bastidores’ da política” (DIAS, 2007, p. 202). Como 

percebemos, desde a Primavera Árabe, a maioria das ações incidem primeiro na mídia – 

em nossa abordagem, na internet, ambiente da cibercultura – para depois acontecer na 

rua, mas, quando acontece o oposto – primeiro na rua –, em sequência, são midiatizadas. 

A política de midiatização proposta pela mídia livre percorre um duplo fluxo que 

varia das telas da Internet para as ruas e praças públicas e das ruas e praças públicas 

para as telas da Internet. Desta maneira, os protestos e movimentos, em conjuntura com 

                                                           
127 Entende-se aqui, como Movimentos, os protestos de ruas realizados por grupos dos mais variados 
movimentos sociais ou não. 
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a ação do midialivrismo, potencializam a tela e a rua, já apresentada na fala de Rubim 

(2001, p. 127): 

 

As políticas da rua e da tela podem, em circunstâncias determinadas, ao 
serem colocadas em sintonia, tornar-se afinadas e assim potencializar 
seu desempenho, não mais eivado de contradições, mas em processo 
dialógico com um horizonte de complementariedade. 

 

As tecnologias midiáticas – “aquelas que configuram sistemas de signos, 

atualmente cada vez mais híbridos e proliferantes” (SANTAELLA, 2016, p. 26) – 

proporcionam atualmente a esses sujeitos do discurso uma reprodução altamente 

significativa de representações e significados. As atividades desses movimentos 

direcionam para o exercício de uma política que coliga tela e rua numa perspectiva de 

complementariedade, já que não satisfaria os agentes apenas preparar e organizar as 

ações na rede se elas não acontecessem fora dela, na rua. 

Assim sendo, o acontecimento de protestos que são produzidos pelos 

movimentos está ancorado na dependência da existência de dois momentos. O primeiro 

deles é a formação e organização, por meio do fluxo de textos e imagens, dos sujeitos dos 

movimentos. O segundo é a própria realização das manifestações nas ruas pelo país, em 

que não apenas “as entidades ligadas à globalização neoliberal” (DIAS, 2007, p. 203) 

realizam suas cúpulas com a cobertura midiática dessas manifestações, mas também as 

alternativas, como, por exemplo, a Mídia NINJA128 e os Jornalistas Livres. Nesse fluxo, os 

NINJAS e Jornalistas Livres participam através de anunciados distintos na Internet – em 

plataformas digitais, como se verá adiante, e ainda circulam entre as instituições por 

caminhos que indicam determinados lugares ocupados pelas mídias nesse processo. 

Portanto, propor uma reflexão sobre as práticas do midialivrista na 

contemporaneidade a partir de um percurso traçado, que, também, dispõe de uma 

convergência entre mídias e a constituição de um campo fértil para a mídia livre, é um 

dos nossos objetivos. A fim de esclarecer da melhor forma o que estamos abordando, 

seguimos perfilando um conjunto de atividades possível desse sujeito, hodiernas na 

internet, que comprovam a interdependência dos três fatores – consumo, 

                                                           
128 Sobre esse assunto, Ivana Bentes (2015, p. 17) diz que “a Mídia Livre e o midiativismo são resultados 
do trabalho de seus colaboradores. A Mídia NINJA, por exemplo, que acompanha de perto”, e da qual a 
atora se julga entusiasta, “conta com a estrutura e força de trabalho da rede Fora do Eixo para realizar 
suas atividades, além de organizações internacionais que se interessam em custear a formação de novos 
agentes de comunicação e a produção de conteúdos ligados às questões socioambientais e culturais. Ou 
seja, tem autonomia conceitual, política e financeira, em relação aos poderes econômicos”.  
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compartilhamento e produção – estudados e que estão interligados a um outro, a 

interação.  

A Mídia NINJA – Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação – é uma rede de 

comunicadores que se propõe a produzir e distribuir informações, segundo os mesmos 

“em movimento, agindo e comunicando”129. Diferente dos gatekeepers130 da macromídia, 

eles atuam segundo a “lógica colaborativa de criação e compartilhamento de conteúdos, 

característica da sociedade em rede, para realizar reportagens, documentários e 

investigações no Brasil e no mundo”. Sua transmissão das ruas para a rede, em tempo 

real e sem cortes, chega a alcançar enormes picos diários de audiência, a exemplo das 

coberturas feitas nas Jornadas de Junho, quando tiveram picos de mais de 100 mil 

acessos131 (ou visualizações) na cobertura dos protestos que tomaram as ruas do Brasil. 

Os seus “livres repórteres cinematográficos”, que estão para além do cidadão-repórter 

(COSTA, 2009), possuem um perfil de atuação engajador entre atores e comungam de 

um mesmo objetivo: “quebrar a narrativa uníssona da grande imprensa usando a 

própria mídia como arma”132. Certamente, a cobertura engaja – participação ativa dos 

fatos que mostram – proposta por eles é sua principal marca. 

A Mídia NINJA, fundada oficialmente no mês de março de 2013, no Fórum 

Mundial de Mídia realizado na Tunísia, ganhou destaque também na mídia internacional. 

Em seu pouco tempo de atuação, apenas alguns meses, o grupo foi considerado pelo 

Wall Street Journal protagonista de uma “mudança no panorama da mídia”, e pelo site do 

Nieman Journalism Lab da Universidade Harvard, como um “fenômeno de mídia que 

atraiu atenção e admiração de milhares”133. Além disso, segundo o professor 

universitário e jornalista Alberto Dines, a Mídia NINJA “passou a simbolizar uma forma 

individual de colher e transmitir informações, notícia em estado bruto, sem passar pela 

cosmética da edição”, acrescentando, depois, que “para alguns, mídia ninja é também um 

jornalismo ativista, militante, capaz de romper o conformismo dos meios 

tradicionais”134. 

                                                           
129 Disponível em: <http://migre.me/w2Khg>. 
130 Gatekeepers é um conceito do jornalismo utilizado para edição. De forma sucinta, ele é aquele que irá 
definir o que deve ser noticiado, de acordo com o “valor-notícia”, a própria linha editorial etc. (PRADO, 
2015). 
131 Disponível em: <http://migre.me/w2MqD>. 
132 Disponível em: <http://migre.me/w2N2v>. 
133 Disponível em: <http://migre.me/w2Nm3>. 
134 Disponível em: <http://migre.me/w2NYQ>.  

http://migre.me/w2Khg
http://migre.me/w2MqD
http://migre.me/w2N2v
http://migre.me/w2Nm3
http://migre.me/w2NYQ
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O grupo (ou coletivo) NINJA era um projeto que vinha sendo discutido há quase 

um ano antes do seu lançamento135. A prioridade para o seu lançamento seria um site 

próprio, mas, devido à emergência da movimentação das ruas (e redes), “precisou entrar 

na transmissão ao vivo com o que tinha à mão: página no Facebook, alguns celulares e 

acesso 3G”136. Não podemos deixar de incluir, nesta lista, mais uma vez, a página NINJA 

no Twitcasting – que lhes permitiu, por meio da tecnologia de live streaming, fazer 

transmissões em tempo real sem cortes, e com que o público pudesse interagir e serem o 

“GPS humano” dos “livres repórteres cinematográficos” na rua. 

Também como práticas discursivas de resistência e contranarrativa, como vimos 

anteriormente no caso de Bruno Teles, essa nova configuração do midialivrismo – que 

possue um desempenho muito eficiente com a devida utilização dos dispositivos móveis 

– se destaca pela sua performance interfaceada na rede. De lá para cá, o coletivo pode se 

organizar melhor e agregar algumas outras ferramentas digitais disponíveis na rede 

para divulgação dos conteúdos produzidos pelos olhares subjetivos dos midialivristas.  

A primeira ferramenta de divulgação e comunicação da Mídia NINJA foi na 

comunidade virtual do Facebook, em sua página (ver figura 26). Sobre esta expressão 

comunidade virtual, segundo Suely Fragoso, na introdução do livro “Redes sociais na 

internet” de Raquel Recuero (2009, p. 11), atesta para o “reconhecimento das práticas e 

profundas alterações nas formas como nos relacionamos uns com os outros que estão 

em nosso curso”.  Ela acrescenta que “as tecnologias digitais ocupam um papel central 

nas profundas mudanças experimentadas em todos os aspectos da vida social” (p. 12). 

O Facebook, certamente, provocou uma intensa mudança na forma do 

midialivrismo, do ativismo em rede, além das formas de como fazer protestos, 

organização de movimentos e produzir e consumir informações, afetando diretamente o 

jornalismo clássico. Na qualidade de rede social, “esse instrumento revela padrões de 

conexão em cujas pontas estão as pessoas que utilizam os terminais de acesso” 

(FRAGOGO in RECUERO, 2009, p. 13). Esses terminais de acesso, na contemporaneidade, 

em sua maioria (ou com maior uso) são os dispositivos móveis, como os celulares 

smartphones.   

                                                           
135 O adiantamento do lançamento do coletivo NINJA, meio que as pressas, se deu junto com a eclosão de 
protestos e manifestações de ruas no Brasil no ano de 2013, justamente para fazer coberturas 
(contranarrativas) – em tempo real – das ações que estavam acontecendo nas ruas, e sendo noticiadas, 
muitas vezes, pela macromídia de maneira tendenciosa, ou desleal com as causas, pautas e fatos dos 
protestos. 
136 Disponível em: <http://migre.me/w2Oho>. 

http://migre.me/w2Oho
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Figura 26 – Página do coletivo Mídia NINJA no Facebook 

 

Fonte: Facebook 137 

 

Graças a esses terminais de acesso móvel, de fácil manuseio, os livres repórteres 

e fotógrafos cinematográficos NINJAS compartilham no Facebook muitos conteúdos, 

com mediatizes, em cliques. A princípio, com o auge dos protestos, reportavam ações 

referentes às manifestações nas ruas. Hoje, eles compartilham em sua página conteúdos 

dos mais variados temas, mas geralmente pautas correntes e trazidas pela mídia-

multidão (BENTES, 2015), como, por exemplo, a saúde, tarifas dos transportes coletivos 

e o sistema educacional. Assim, os NINJAS atuam também nessa rede social como um 

compartilhador noticiarista, como sujeitos midialivristas responsáveis em divulgar 

conteúdos de cunho informativo produzidos por eles e outros atores sociais, e 

organizarem e disponibilizarem esses arquivos de cunho informacional. Contudo, há 

algumas regras para publicação em sua página: 

 

Regras para publicação:  
1. Não é permitida a publicação de links, fotos, vídeos por terceiros na 
Linha da MN.  

                                                           
137 Disponível em: <http://migre.me/w2Q1A>. 

http://migre.me/w2Q1A
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2. Esse tipo de conteúdo poderá ser encaminhado por inbox e depois de 
avaliado, a partir das Regras de Comentários, poderá ser publicado na 
Linha do Tempo da fan page com os devidos créditos ao autor da 
informação. 138 

 

Embora exista uma limitação para atores que não estão ligados diretamente ao 

coletivo postarem sua “matéria” na página NINJA, eles deixam claro algumas regras e 

possibilidades disponíveis para interação e participação direta desses sujeitos 

“externos”, como vimos no ponto dois das “regras para publicação”. 

 O coletivo ainda impõe uma avalição sobre os conteúdos que serão enviados por 

eles, a partir das “Regras de Comentários”139, para poderem compartilhar na página, mas 

atribuindo os devidos créditos. O trabalho do coletivo, na qualidade de midialivrista, é 

basicamente, nesse caso, organizar os materiais recebidos por outros sujeitos 

integrantes da mídia-multidão e, por fim, disponibiliza-los em sua fan page.  

A exemplo do que estamos abordando, temos o caso do estudante Guilherme, de 

15 anos de idade, de Miracema, interior do Tocantins, no mês de outubro de 2016. 

Algumas informações são necessárias para discorrer sobre esse caso. No ano de 2016 

vários protestos tomaram as ruas do país, em momentos específicos e por causas 

específicas. Nesse ano houve protestos contra140 e a favor141 do impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff. E, no dia 31 de agosto, após três meses de tramitação do 

processo iniciado no Senado, Dilma perdeu o cargo de Presidenta da República142, que 

culminou com uma votação em plenário resultando em 61 votos a favor e 20 contra o 

impedimento143. Durante o período de afastamento da Presidenta, enquanto acontecia o 

processo no Senado etc., Michel Temer assumiu o cargo como presidente interino. Nesse 

período, o governo Temer lançou a Proposta de Emenda Constitucional 241144 – que 

                                                           
138 Disponível em: <http://migre.me/w2UIr>. 
139 As regras para comentários, segundo consta na página do Facebook da Mídia NINJA, são: “1 - Ofensas, 
palavras de baixo calão, difamações ou qualquer outro linguajar chulo não serão tolerados. 2 - Não serão 
toleradas igualmente ofensas diretas ou indiretas a nenhum membro deste fórum, sejam em comentários 
ou mensagens diretas. 3 - Postagens com expressões racistas, de discriminação/intolerância religiosa, de 
discriminação/intolerância a orientação sexual ou qualquer outra expressão de cunho discriminatório não 
serão aceitas. 4 - Spams serão excluídos e usuários banidos. 5 - Comentários que fujam ao teor da 
postagem serão excluídos. 6 - Denúncias devem ser enviadas ao e-mail.”. Disponível em: 
<http://migre.me/w2UIr>. 
140 Matéria sobre protestos contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff no dia 30 de outubro de 
2016. Disponível em: <http://migre.me/w2Wfk>. 
141 Matéria sobre protestos a favor (e contra) o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Disponível em: 
<http://migre.me/w2WnI>. 
142 Disponível em: <http://migre.me/w2Wdo>. 
143 Disponível em: <http://migre.me/w2VMn>. 
144 Disponível em: <http://migre.me/w2WbU>. 

http://migre.me/w2UIr
http://migre.me/w2UIr
http://migre.me/w2Wfk
http://migre.me/w2WnI
http://migre.me/w2Wdo
http://migre.me/w2VMn
http://migre.me/w2WbU
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estabelecia um teto para o crescimento dos gastos públicos e congelava investimentos 

(como na saúde e educação) no país por 20 anos – e assinou a Medida Provisória 

746/2016145 – com mudanças para o Ensino Médio. Esses fatores chamaram a atenção 

da população e arrastou multidões às ruas a protestarem contra essas medidas. Muitas 

escolas e Universidades foram ocupadas, como forma de resistência, por estudantes, 

contra essas mudanças propostas pelo governo. O índice de escolas ocupadas no mês de 

outubro passou de mil146.  

Voltando ao caso de Guilherme, ele e outros estudantes ocuparam, no dia 26 de 

outubro de 2016, o Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula, escola do 

Tocantins. No dia seguinte, eles foram abordados pela PM e por um Promotor de justiça, 

que os retiraram da escola de forma arbitrária sem ter em mãos um mandado de 

segurança e abusando dos estudantes, que, aliás, alguns eram menores de 18 anos, como 

Guilherme, de 15 anos147. Esse fato foi postado na página da Mídia NINJA no Facebook 

no dia 28 de outubro148, trazendo em anexo o depoimento de Guilherme em vídeo sobre 

o acontecido, com um breve relato desde o dia em que ocuparam a escola. A fala do 

adolescente é transcrita na postagem, aparentemente para facilitar a compreensão do 

que estava sendo falado por ele.  

 

 

 

 

                                                           
145 Segundo o portal online de notícias EBC, as principais mudanças propostas pela Medida Provisória 
746/2016, são: “- Promove alterações na estrutura do ensino médio, última etapa da educação básica, por 
meio da criação da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. - 
Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio, progressivamente, para 1.400 horas. - Determina 
que o ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio. - 
Restringe a obrigatoriedade do ensino da arte e da educação física à educação infantil e ao ensino 
fundamental, tornando as facultativas no ensino médio. - Torna obrigatório o ensino da língua inglesa a 
partir do sexto ano do ensino fundamental e nos currículos do ensino médio, facultando neste, o 
oferecimento de outros idiomas, preferencialmente o espanhol. - Permite que conteúdos cursados no 
ensino médio sejam aproveitados no ensino superior. - O currículo do ensino médio será composto pela 
Base Nacional Comum Curricular - BNCC e por itinerários formativos específicos definidos em cada 
sistema de ensino e com ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências 
humanas e formação técnica e profissional. - Dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a 
organização das áreas de conhecimento, as competências, habilidades e expectativas de aprendizagem 
definidas na BNCC.”. Disponível em: <http://migre.me/w2WCU>.  
146 Matéria sobre a quantidade de escolas ocupadas no país no ano de 2016, até o dia 21 de outubro de 
2016. Disponível em: <http://migre.me/w2WLJ>. 
147 Matéria sobre a ocupação da Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula, escola do 
Tocantins, e ação do promotor de justiça e a PM. Disponível em: <http://migre.me/w2X4f>. 
148 Disponível em: <http://migre.me/w2Xlm>. 

http://migre.me/w2WCU
http://migre.me/w2WLJ
http://migre.me/w2X4f
http://migre.me/w2Xlm
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Figura 27 – Postagem da NINJA em sua página do Facebook do vídeo-depoimento de Guilherme 

 

Fonte: Facebook 149 

 

Portanto, como falávamos, o trabalho do coletivo Mídia NINJA, na qualidade de 

midialivrista, nessa postagem, se enquadra no que classificamos, dentre suas atividades, 

como compartilhador noticiarista, uma vez que divulgou, organizou e disponibilizou na 

rede o material produzido por Guilherme. Outra atividade que podemos apontar é de 

produtor de vídeo – pois percebemos que houve uma pequena edição no vídeo, ou 

melhor, uma vinheta do coletivo no início do vídeo, seguido da legenda “Guilherme, 

estudante secundarista detido em Miracena/TO”, mas preservando a integridade do 

material bruto –, e, também, a de redator-resenhador – no início da publicação (ver 

                                                           
149 Disponível em: <http://migre.me/w2Xlm>. 

http://migre.me/w2Xlm
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figura 27), em poucas linhas, “resume” o depoimento do adolescente, como espécie de 

sinopse ou resenha do vídeo. 

O vídeo foi compartilhado diretamente pela página NINJA mais de mil vezes. Teve 

mais de 28 mil visualizações, mais de mil curtidas, e mais de cem comentários. Nos 

comentários, percebemos posicionamentos a favor da ocupação e apoiando Guilherme, 

mas também opiniões contrárias, embora sejam uma minoria. Um dos comentários diz o 

seguinte: “Guilherme, você é um dos que, juntamente com a paranaense Ana Julia fazem 

parte dos jovens brasileiros que já estão construindo um novo Brasil”. Outro diz: “Toma, 

invadem, não respeitam o direito dos outros e ainda querem ganhar carinho na 

cabecinha, kkkkkkkk”. Ou seja, a favor ou não, os internautas interagem com a 

publicação – com o fato, emitindo sua opinião, seu ponto de vista, e até mesmo seu 

posicionamento político e ideológico, acabam compartilhando suas subjetividades. A 

página do coletivo acaba sendo um depósito de conteúdos sobre os mais variados temas, 

principalmente dos protestos e movimentos de ruas.  

Sobre as transmissões de vídeo via streamings realizadas através do aplicativo 

Twitcasting, que deu credibilidade aos NINJAS a partir das coberturas em tempo real dos 

protestos de rua, desde março de 2016 são realizadas diretamente da página deles no 

Facebook. Uma novidade que favoreceu um maior índice de engajamento dos 

midialivristas nessa rede social.  

Esta ferramenta agora disponibilizada aos internautas do Facebook, através do 

Facebook Live, é mais uma briga pelo domínio dos vídeos na internet: “O mais 

interessante deste recurso é que as pessoas que estão assistindo podem interagir com 

mensagens, compartilhar o link da transmissão e até curtir. Funciona muito bem 

principalmente pela câmera frontal dos celulares e o sistema de compressão de vídeo do 

aplicativo garante boa continuidade na transmissão para conexões 3G”150, diz Marcos 

Lemos em uma matéria publicada no portal ferramentasblog.com. 

A partir de então, pode-se dizer que o trabalho dos coletivos que adotam a 

transmissão de vídeo em tempo real, como a Mídia NINJA, foi facilitado. O caso das 

ocupações das escolas, dos protestos contra a PEC e a Medida Provisória 746/2016, por 

                                                           
150 Disponível em: <http://migre.me/w2ZWq>. 

http://migre.me/w2ZWq
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exemplo, a contar da data de liberação do Facebook Live, foram transmitidos 

diretamente de sua fan page151. 

Mesmo sem uma grande estrutura ou financiamento fixo, a sua forma de 

divulgação de conteúdo no Facebook, acaba alcançando altos níveis de engajamento. Por 

exemplo, no dia 8 de setembro de 2016, “a página da Mídia NINJA supera [...] em mais de 

400 mil pessoas o engajamento da conservadora Revista Veja e do movimento Vem Pra 

Rua. Mesmo tendo menor quantidade de curtidas e sem fazer uso de posts patrocinados, 

prática comum aos veículos citados”152. 

 

Figura 28 – Mídia NINJA ultrapassa Veja, Folha, Estadão e Globo em engajamento no Facebook 

 
Fonte: NINJA153 

 

Graças a nossa habilidade de nos conectarmos uns aos outros, com a prática do 

compartilhador, enxergamos os fatores de consumo e compartilhamento bem 

imbricados na forma como o pós-espectador lida atualmente com o produto 

                                                           
151 Algumas transmissões via streamings realizadas no Facebook – pela ferramenta Facebook Live – 
diretamente da página do coletivo Mídia NINJA, contra a PEC 241 e a Medida Provisória 746/2016. Vídeos: 
1- http://migre.me/w308l; 2- http://migre.me/w30cM; 3- http://migre.me/w30d3; 4- 
http://migre.me/w30dG. Acesso em 15/12/2016. 
152 Disponível em: <http://migre.me/w2ZDd>. Acesso em 15/12/2016. 
153 Disponível em: <http://migre.me/w2ZHb>. Acesso em 15/12/2016. 

http://migre.me/w308l
http://migre.me/w30cM
http://migre.me/w30d3
http://migre.me/w30dG
http://migre.me/w2ZDd
http://migre.me/w2ZHb
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informacional (jornalístico). Como afirma Curi (2013, p. 139), isso aconteceu porque os 

sujeitos aprenderam novas formas de interagirem com os conteúdos que estão à sua 

disposição. 

Outra forma de compartilhamento de conteúdo, comunicação e interação 

utilizado pela Mídia NINJA é o site154. Como já falamos, estava nos planos para ser a 

primeira forma ou ferramenta utilizada para lançamento do coletivo, mas acabou sendo 

adiada devido à emergência e oportunidade de coberturas em tempo real nas ruas dos 

protestos.  

O site do coletivo é uma parceria feita com a Oximity155. Essa plataforma possui 

algumas características de plataformas digitais de redes sociais, como, por exemplo, a 

opção de criar perfil como colaborador NINJA156, seguir e ser seguido por outros 

colaboradores (ver figura 29), além da opção de comentar de forma direta nas 

publicações feitas na página e compartilhra (para outras redes sociais digitais, como o 

Facebook) e enviar mensagens privadas para os demais participantes da rede. Os 

usuários cadastrados (ou não) podem enviar materiais para serem publicados no site, 

recebendo os devidos créditos. 

 

Figura 29 – Perfil de um internauta criado no site da Mídia NINJA 

 
Fonte: Site Mídia NINJA 

                                                           
154 Site do coletivo Mídia NINJA. Disponível em: http://migre.me/w3r5e. Acesso em 15/12/2016. 
155 A oximity.com é uma “plataforma de mídia global, baseada em pessoas, que fornece conteúdo 
substantivo e de alta qualidade diretamente dos criadores e distribui-lo aos leitores em toda a web por 
meio de vários canais. Criadores de conteúdo incluem escritores, jornalistas independentes, artistas, 
organizações e redes independentes. Ele dá aos criadores de conteúdo acesso sem precedentes ao público, 
além de uma oportunidade de ser pago pelo seu trabalho”. 
156 Segundo a informação que consta no site, “O NINJA é uma rede aberta, sem fins lucrativos e sua 
construção é colaborativa. Qualquer pessoa pode colaborar, de diferentes formas: Você pode produzir e 
replicar conteúdos de qualquer parte do mundo, pode participar das reuniões e oficinas do LabNINJA em 
sua cidade, traduzir conteúdos para outros idiomas ou fazer uma doação para ajudar a manter o trabalho 
da rede”. Disponível em: <http://migre.me/w3t2b>. Acesso em 15/12/2016. 

http://migre.me/w3r5e
http://migre.me/w3t2b


123 
 

 

Há uma variedade enorme de informações disponíveis no site, sobre múltiplos 

assuntos, pois ele não se restringe exclusivamente a um tema, como protestos e 

movimentos sociais, e “cada nó, portanto, quando recebe uma dada informação, pode 

decidir se a deseja replicar para sua rede ou não” (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015, p. 

30). Como na rede social Facebook etc.,  

 

o fato de poder ser replicado e permanecer no ciberespaço, a 
informação torna-se mais visível a outros atores da rede (por exemplo, 
aqueles que não estavam on-line quando ela foi publicada 
originalmente), podendo ser escalda rapidamente”. (RECUERO; BASTOS; 
ZAGO, 2015, p. 31).  

 

A produção midialivrista no site NINJA (e em outras plataformas) funciona como 

hacker de informações, elucidando bem a passagem do material para o imaterial, e “os 

conflitos desencadeados nas atuais estruturas de poder capitalista por causa dessa 

mutação produtiva”, como disseram Malini e Antoun (2013, p. 30). 

 

Figura 30 – Site do coletivo Mídia NINJA 

 
Fonte: Site NINJA 

 

A exemplo dessa mutação produtiva no site NINJA, temos o caso da estudante 

secundarista Ana Júlia e as ocupações das escolas, que, como falávamos anteriormente 

no caso de Guilerme, protestavam contra a PEC 241 e a Medida Provisória 746/2016. O 
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coletivo publicou no dia 26 de outubro de 2016 uma matéria157 em seu site trazendo o 

caso da jovem paranaense de 16 anos de idade, Ana Júlia.   

Para melhor compreensão, iremos explicar esse fato. Juntamente com outros 

estudantes, a jovem ocupava o Colégio Manuel Alencar Guimarães, em Curitiba. Ela foi 

convidada a discursar no dia 26 de outubro na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) 

representando os estudantes do Estado que faziam parte das ocupações. O vídeo158 do 

seu discurso de aproximadamente 10 minutos, rapidamente viralizou na internet. Sua 

voz, embargada pelo nervosismo, disse que a única bandeira representada por todos 

aqueles estudantes era a educação, e o fato das ocupações constituírem “um movimento 

apartidário, dos estudantes pelos estudantes” 

No título da matéria produzida pela NINJA há um termo usualmente utilizado na 

internet pelos internautas: “lacra” (ver figura 31) – obviamente, fugindo aos padrões da 

linguagem da mídia corporativa. Entre os atores sociais, geralmente, essa terminologia é 

usada para expressar que algo é muito bom, chamativo, extraordinário, interessante, 

entre outros tantos adjetivos. 

 

Figura 31 – Matéria no site NINJA sobre o discurso da estudante Ana Júlia na ALEP 

 
Fonte: Site NINJA 

                                                           
157 Matéria no site NINJA sobre o discurso da estudante Ana Júlia na Assembleia Legislativa do Paraná. 
Disponível em: <http://migre.me/w3ByB>. Acesso em 15/12/2016. 
158 Vídeo do discurso de Ana Júlia na Assembleia Legislativa do Paraná, em 26 de outubro de 2016. 
Disponível em: <http://migre.me/w3Bws>. Acesso em 15/12/2016. 

http://migre.me/w3ByB
http://migre.me/w3Bws
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Portanto, o redator-resenhador da matéria, ao usar tal expressão, aponta para 

uma empatia com o público leitor, utilizando aspectos de humor. Mesmo tratando-se de 

um assunto sério, não se perdeu a serenidade em torno da narrativa trazida na matéria. 

A partir daí, também, uma suposta interação entre leitor e texto/matéria já é posta, 

certamente. Com essa matéria, os NINJAS mostram também como é possível produzir 

uma matéria usando expressões de linguagens do dia a dia dos atores sociais, como uma 

das formas de aproximar-se do público e de fazê-los senti-los “corpo” da mesma. 

Outra forma de humor que podemos identificar no corpo da matéria são os óculos 

colocados em Ana Júlia, como podemos observar na imagem acima (figura 31). 

Popularmente conhecidos como “oclinhos”, eles traduzem o hit “deal with it”159 que 

virou meme160, em português, “lide com isso”. O intuito deles é pegar alguma cena ou 

momento de personagens, celebridades e outras pessoas em situações adversas, que 

“um famoso fora” e que mereça a comemoração “lacradora” ao som do hit, e, também, a 

coroação definitiva com os “oclinhos”. No caso dessa estudante, foram os “foras” dela em 

relação a alguns integrantes da Assembleia Legislativa do Paraná, na medida em que 

discursava e era interrompida em sua posição por outras falas ao que, prontamente, 

contestava. O público conhecedor desse meme – que foi bastante viralizado na internet, 

ao ler o título da matéria e visualizar em seguida a imagem anexa a ela, onde Ana Júlia 

aparece com os “oclinhos”, certamente conseguiu fazer a leitura do “lacra” em “Garota de 

16 anos lacra e dá aula para os parlamentares do Paraná”. 

Um dos diferenciais do site NINJA, em relação a outros, como já apontamos, é a 

possibilidade de vermos a quantidade de vezes que a matéria foi visualizada. Por 

exemplo, a que estamos abordando, teve mais de 60 mil visualizações (ver imagem 31, 

na parte superior esquerda). É importante falar também que a matéria além de trazer o 

vídeo na íntegra do discurso de Ana Júlia, traz um link161 que direciona o internauta para 

                                                           
159 A origem do meme “deal with it” surgiu a partir de um vídeo, que também é meme, postado no 
YouTube. Disponível em: <http://migre.me/w3GSO> Acesso em 15/12/2016. A partir dele, vários outros 
memes foram criados e viralizados na internet. 
160 Segundo Raquel Recuero, o termo meme de Internet é comumente utilizado para descrever um 
conceito de imagem ou vídeo relacionados ao humor, que se espalha pela rede. Faz referência ao conceito 
de memes e refere a uma teoria de informações culturais criada por Richard Dawkins, em 1976, no seu 
livro The Selfish Gene. Disponível em: <http://migre.me/w3HGO>. Acesso em 25/11/2016. 
161 Entrevista exclusiva para a Mídia NINJA das estudantes Ana Júlia e Nicoly, minutos antes do seu 
discurso na Assembleia Legislativa do Paraná. O vídeo teve mais de 105 mil visualizações, mais de 6 mil 
curtidas, mais de 2.800 compartilhamentos, e mais de 2 mil comentários. Disponível em: 
<http://migre.me/w3I9h>. Acesso em 15/12/2016. 

http://migre.me/w3GSO
http://migre.me/w3HGO
http://migre.me/w3I9h
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o Facebook para assistir uma entrevista exclusiva realizada pelo livre repórter 

cinematográfico da Mídia NINJA que aconteceu minutos antes do seu discurso. 

Em relação à prática midiática do “redator-resenhador”, percebe-se o surgimento 

de um tipo de texto “jornalístico”, mais informal e livre, carregado de aspectos da 

subjetividade do escritor, que muito se diferencia da prática do redator da macromídia, 

que, necessariamente, precisa seguir alguns regras de manuais de redação do 

jornalismo. Felipe Pena (2015, p. 26) proferiu que “a escrita mudou radicalmente a 

nossa forma de pensar”. Podemos acrescentar nesse contexto que a escrita do 

jornalismo alternativo também está mudando a nossa forma de pensar, de pensar 

politicamente, eticamente, democraticamente. 

Outras formas de compartilhamento de conteúdo, comunicação e interação 

utilizadas pela Mídia NINJA são o YouTube –  como já falamos e trouxemos exemplos 

com vídeos dessa plataforma –, o Instagram e o Twitter, além de algumas outras. 

Apontamos essas plataformas, que também são redes sociais, pela expressiva 

quantidade de conteúdos disponibilizados nelas pelos midialivristas. O Twitter 

expressivamente por pequenos textos, o Instagram por fotografias, e o YouTube por 

vídeos. Contudo, analisar o material e a forma de produção em todas essas outras 

plataformas demanda um tempo de estudo maior ou, talvez, uma outra pesquisa. Mas, 

com intuito de abordar a linguagem de cada meio dessas plataformas, como o 

midialivrista se utiliza para desenvolver suas atividades, adiante analisaremos o 

Instagram e YouTube, a partir do coletivo Jornalistas Livres. 

 

Figura 32 – Montagem de imagens: Páginas NINJA no YouTube, Instagram e Twitter 

 
Fonte: YouTube, Instagram e Twitter 
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Sobre a questão da parcialidade (ou imparcialidade) da produção NINJA, eles 

mesmo respondem: “Defendemos abertamente a parcialidade enquanto um princípio de 

nosso trabalho, por acreditar que nenhuma construção humana é capaz de ser imparcial, 

já que resulta da soma e do acúmulo de todas as suas experiências anteriores e de 

nossas visões de mundo”. Dizem ainda que, “o Jornalismo – assim como a ciência – 

apoiaram-se historicamente na noção de imparcialidade como forma de ter 

credibilidade e legitimidade. Contudo, com uma nova lógica de troca de conteúdo e com 

novas possibilidades de audiência, mais do que buscar uma única ‘verdade’ para os fatos, 

temos hoje uma multiplicidade de leituras e possibilidades, e isso é o que qualifica 

atualmente o conteúdo e é a base da troca de informação e credibilidade”162. 

Essa atuação na internet, manifestação do ativismo em rede – que utiliza 

“qualquer” ambiente para produção de conteúdo, bastando apenas ter em mão um 

dispositivo móvel (com acesso à internet), a exemplo do celular smartphone e notebook, 

como ferramentas de trabalho –, se tornou uma “zona de impotência” do poder do 

Estado, como disseram Malini e Antoun (2013, p. 24) ao citarem Deleuze e Guattari, 

“para salientar que todo centro de poder tem um aspecto débil, frágil”. Podemos afirmar 

que isso se  constitui em uma zona de impotência justamente pelo fato do poder – a 

exemplo da macromídia – não conseguir controlar e nem determinar o que eles 

produzem e publicizam. 

O coletivo Jornalistas Livres, a exemplo da NINJA, segue o mesmo princípio de 

noticiabilidade, de midialivrismo. Emergido dois anos depois da “primavera brasileira”, 

o coletivo reforça a ideia de um jornalismo feito por todos e para todos, democrático, 

que paute as reivindicações da população, os direitos humanos e sociais. Eles surgiram 

de “uma iniciativa de tentar fazer cobertura das manifestações dos dias 13 e 15 de 

março (de 2015) que fosse diferenciada da cobertura comum, pela televisão”163. A 

proposta do coletivo foi ter pessoas nas manifestações, entre os manifestantes (e sendo 

parte deles), que pudessem contar a ação que estava sendo desenvolvida, assim como 

quem eram aquelas pessoas presentes, quais eram suas reivindicações e pautas. O nome 

do coletivo nasceu na noite do primeiro dia de atuação deles na cobertura das 

manifestações.  

                                                           
162 Disponível em: <http://migre.me/w3zZC>. Acesso em 15/12/2016. 
163 Disponível em: < http://migre.me/w48SX>. Acesso em 10/01/2016. 

http://migre.me/w3zZC
http://migre.me/w48SX
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A rede é formada por diversos profissionais, como jornalistas (distantes da 

narrativa da macromídia), comunicadores, fotógrafos, videomakers, ativistas, integrantes 

de movimentos sociais diversos, com objetivo de fazer uma contranarrativa às mídias 

tradicionais. Como disse Rafael Vilela, um dos fotógrafos integrante do grupo, a rede 

nasceu a partir de várias experiências de coletivos e iniciativas do Brasil todo. Como 

forma de compreender que ser mídia livre sozinho é mais difícil, mas juntos podem 

construir grandes redações colaborativas “para conseguir dá conta do desafio que é 

narrar o Brasil”164.   

A partir das experiências obtidas por outros coletivos, como a NINJA, os 

Jornalistas Livres começam suas atividades midialivristas, digamos, com um maior 

preparo. Utilizam-se de plataformas digitais para publicizar seus materiais e interagir e 

compartilhar experiências com os atores sociais (e dos atores sociais), como site, página 

no Facebook e Instagram, e canal no YouTube, entre outras. 

O site dos Jornalistas Livres possui uma interface semelhante a alguns portais da 

macromídia, como por exemplo o portal digital O Globo. O diferencial que podemos 

observar é a classificação das matérias165 por temas (ver figura 33). Dificilmente iremos 

encontrar em sites que se propõem a disponibilizar e produzir esse tipo de conteúdo 

(jornalístico) com filtros de buscas de matérias com temas Negros, Feminismo, Índios e 

LGBT. Algo “simples” para se analisar, mas importante, pois demonstra a proposta 

política e ideológica do coletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Disponível em: < http://migre.me/w49cb>. Acesso em 10/01/2016.  
165 Como nas matérias publicadas no site NINJA, os Jornalistas Livres também atribuem os créditos ao 

responsável pelo material desenvolvido, assinando na parte superior esquerda, como habitualmente vemos, o 

nome da pessoa. 

http://migre.me/w49cb
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Figura 33 – Site do coletivo Jornalistas Livres 

 
Fonte: Site Jornalistas Livres 

 

A quantidade e a variabilidade das informações disponíveis no site fazem com 

que muitos atores sociais a busquem/pesquisem, e interajam com ela. Principalmente se 

tratando de questões políticas e sociais, que envolvam protestos e movimentos sociais. 

Luís Martino (2015, p. 143) diz que “a voz do indivíduo pode cair em um oceano de 

outras vozes” na internet, a chance de ele ser ouvido “é maior quando diversas pessoas 

se reúnem em torno de um interesse comum”. É caso da apropriação de plataformas (e 

aplicativos) digitais e a criação colaborativa dos coletivos aqui analisados, “no lugar de 

ser mais uma voz perdida no espaço virtual, torna-se um polo de convergência de várias 

vozes” (MARTINO, 2015, p. 143). 

Algo que percebemos diferente nas matérias dos Jornalistas Livres, em relação 

aos NINJAS, foi a organização temática dos assuntos. Como podemos observar na figura 

34, o coletivo teve um certo “cuidado” em especificar a forma textual empregada nas 

matérias. O que não aumenta a qualidade do texto ou coloca-os em um patamar de 

superioridade da produção do redator-resenhador NINJA. Apenas são formas diferentes, 

mas livres e colaborativas, de desempenhar suas atividades. Ambos fazem de sua 

produção “jornalística” um instrumento para ampliar o reconhecimento das 

reivindicações por parte da sociedade. 
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Figura 34 – Conjunto de matérias publicadas no site Jornalistas Livres 

 
Fonte: Site Jornalistas Livres 

 

Vítor Gonçalves (2002) considera os sites como sendo verdadeiros sistemas de 

informação e propõe algumas categorizações dos mesmos. Dentre essas categorizações 

estão a de “site de notícia”, incluindo nessa categoria os jornais, canais de rádio e TV 

online e as revistas. Segundo a classificação proposta pelo autor, é possível 

enquadramos o site dos Jornalistas Livres, bem como o da Mídia NINJA, nesta categoria, 

uma vez que a proposta é noticiar, de forma colaborativa, construindo um pós-

jornalismo. Como disse Ivana Bentes (2015, p. 25), ao falar sobre a mídia-multidão – na 

qual enquadramos esses sujeitos midialivristas –, esta “é a possibilidade de incluir o 

público na produção desse pós-jornalismo”, fazendo uso de técnicas e práticas que 

sempre existiram, como “a apuração, reportagem, pesquisa, edição” e outros. 
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Outras ferramentas utilizadas por eles para incluir e interagir com o público na 

produção desse pós-jornalismo, e como depósito de textos, imagens e vídeos, foram 

(são) o Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. No Facebook, os Jornalistas Livres se 

utilizam do mesmo princípio para compartilhamento, consumo e produção, somado à 

interação, feita pelos Mídias NINJAS e demais coletivos, ativistas e atores sociais da rede. 

Destacam-se também pelas transmissões ao vivo, pelo aplicativo Facebook Live (por 

meio da tecnologia de streaming). 

 

Figura 35 – Página no Facebook dos Jornalistas Livres 

 
Fonte: Facebook 

 

Nessa rede social, o coletivo tem mais de 697 mil seguidores, como podemos 

observar na imagem acima (figura 35). As informações (publicações) se tornam tão 

amplas e publicamente disponíveis graças ao impulso dos seguidores, que curtem e 

compartilham os conteúdos. Sem falar naqueles (muitos) não seguidores da página, mas 

que interagem, curtem e até mesmo compartilham. A informação se torna assim mais 

disponível do que é visto na televisão, uma vez que a interatividade e ubiquidade das 

mídias digitais facilitam o compartilhamento com mais facilidade. 
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O YouTube, por sua vez, é um facilitador de compartilhamento de vídeos, sejam 

eles longos ou curtos. Segundo André Telles (2011), ele possui sites para cerca de 24 

países e 28 línguas, onde “as pessoas irão inscrever-se em seu canal se estiverem 

interessadas no que você tem para entreter e informar” (TELLES, 2011, p. 32). Nelas os 

atores sociais podem interagir fazendo comentários, avaliações e compartilhando os 

vídeos para outras redes sociais online.  

O coletivo de Jornalistas Livres e NINJAS acabaram fazendo dessa plataforma um 

ambiente fértil de vídeos sobre as manifestações de ruas. Muitos desses vídeos foram 

(são) replicados nas redes sociais, em especial no Facebook. As replicações no Facebook 

acabam ganhando um número maior de compartilhamentos, proporcionado uma 

visualização gigantesca dos vídeos, e alguns deles viralizam em questão de minutos. Em 

seu canal, os Jornalistas Livres possuem mais de 15.800 inscritos (ver figura 36), 

poderíamos dizer que eles possuem mais de 15.800 potenciais compartilhadores 

noticiaristas de seus vídeos. 

 

Figura 36 – Montagem de imagens: Páginas dos Jornalistas Livres no YouTube, Twitter e 
Instagram 

 
Fonte: YouTube, Twitter e Instagram 

 

O Twitter166 é um microblogging. Ou seja, “satisfaz a necessidade de um modo de 

comunicação ainda mais rápido” (TELLES, 2011, p. 60). Encorajando posts menores, ele 

                                                           
166 “O Twitter foi fundado em março de 2006 pela Obvius Corp., de São Francisco. O nome foi inspirado em 
um pássaro que, para manter os outros pássaros informados do que está fazendo e onde está, emite 
periodicamente um trinado estridente. O pássaro inspirou o nome e ideia do próprio Twitter” (TELLES, 
2011, p. 61). 
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limita o texto em até 140 caracteres167. Além de gerar conteúdo, os atores sociais podem 

compartilhar links de vídeos (e vídeos), de páginas da internet ou imagens (e imagens). 

Foi assim que os links de muitas das transmissões ao vivo, realizadas pela Mídia NINJA, 

foram compartilhados durante as Jornadas de Junho. E é assim que continua sendo 

utilizada como ferramenta desses coletivos para criar uma comunicação rápida, em 

poucos caracteres, com os demais internautas e ativistas na rede. Como uma espécie de 

“mídia torpedista” (PRADO, 2015).  

Nessa rede social, os Jornalistas Livres possuem mais de 192.800 seguidores (ver 

figura 36). Tanto os NINJAS quando os Jornalistas Livres já foram trending topics no 

Twitter. Trending topics “são como um termômetro para o que a comunidade do Twitter 

está falando naquele momento” (TELLES, 2011, p. 63). Ou seja, já estiverem no topo das 

conversações dessa rede.  

A possibilidade de ainda integrar a conta do Twitter ao Facebook, fazendo com 

que as postagens que forem feitas no Twitter, consecutivamente, sejam postadas 

também no Facebook, ampliou o nível de alcance do comentário/informação, e, 

consequentemente, a interação. As redes digitais desses sujeitos midialivristas, ativistas 

de rede, pós-jornalistas, estão cheias de exemplos empíricos do que estamos falando, 

como já analisamos anteriormente alguns casos no Facebook e nos sites. 

No Instagram, os Jornalistas Livres possuem mais de 82 mil seguidores (ver 

figura 36). Nessa rede social, a atividade do livre repórter fotográfico tem um maior 

destaque, uma vez que a plataforma168 se destinava, a princípio, às publicações de 

imagens. Depois, a possibilidade de publicações de vídeos foi adicionada à rede. Assim, 

os usuários, como os NINJAS e Jornalistas Livres, compartilham fotos e vídeos, sendo 

possível ainda compartilhá-los – diretamente do Instagram – em outras redes sociais, 

como Facebook e Twitter. 

 

                                                           
167 No dia 24 de maio de 2015 o Twitter flexibilizou o limite de 140 caracteres. Funciona assim: “A 
limitação continua existindo, mas certos tipos de conteúdo deixam de entrar na conta – por exemplo, os 
links para fotos, gifs, vídeos e enquetes (será possível escrever um post com o número limite de caracteres 
e ainda postar uma imagem, por exemplo)”. Disponível em: <http://migre.me/w4dXI>. Acesso em 
18/01/2017. 
168 Lançado em outubro de 2010, o Instagram é uma rede social de fotos para usuários de Android e 
iPhone – mas que também pode ser acessado pelo computador. Se trata, basicamente, de um aplicativo 
gratuito que pode ser baixado e, a partir dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar efeitos nas 
imagens e compartilhar com seus amigos. 

http://migre.me/w4dXI
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Figura 37 – Publicação dos Jornalistas Livres em perfil do Instagram: fotografia realizada por um 
livre repórter fotográfico, que mostra pessoas protestando contra a Medida Provisória 476, 

01/10/2016 

 
Fonte: Instagram 

 

Figura 38 – Publicação dos Jornalistas Livres em perfil do Instagram: vídeo de estudantes 
secundaristas recitando um jogral contra a PEC e a MP, 08/10/2016 

  

 
Fonte: Instagram 

 

Essa é (mais) uma ferramenta utilizada pelos midialivristas para comunicar e 

interagir (numa perspectiva de uma produção subjetiva compartilhada) com os demais 

internautas pelo registro de inúmeras imagens e vídeos. Depois da popularização dessa 

rede social, que de 2010 (ano do seu lançamento) para 2016 já possuía mais de 500 

milhões de usuários ativos – dessas, “35 milhões são brasileiras, ou seja, 7% do total 

mundial”169 –, outras funções foram acrescentadas, como a transmissão de vídeos ao 

vivo (já comum no Facebook e YouTube).  

                                                           
169 Disponível em: <http://migre.me/w4P2L>; <https://instagram-press.com/>; 
<http://migre.me/w4P0o>. Acesso em: 18/01/2017. 

http://migre.me/w4P2L
https://instagram-press.com/
http://migre.me/w4P0o
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O ponto forte dessa rede social, digamos assim, são as imagens como sua forma 

estética de comunicação, como caráter mobilizador do livre repórter fotográfico. Nessa 

perspectiva, nos lembramos, com Pierre Bourdieu (1997), do caráter mobilizador ou 

desmobilizador que o relato do repórter pode ter ao implicar em uma construção da 

realidade. Pois, como nas imagens televisivas (BOURDIEU, 1997), as imagens destas 

coberturas feitas pelo midialivrista têm efeito de real que pode fazer ver e também crer, 

carregam em si um poder de evocação com efeitos mobilizadores. 

Diferente do Facebook e outras redes sociais que também possibilitam a 

transmissão de vídeo ao vivo (live streaming), o Instagram limita a uma hora o tempo 

máximo de suas transmissões sem interrupções. E, após o término da transmissão, os 

vídeos desaparecem e não ficam disponíveis para assistir depois170. O usuário ao iniciar 

uma transmissão, todos os seus seguidores são notificados (como no Facebook) para 

que possam assistir à transmissão ao vivo. Durante as transmissões, é possível ler os 

comentários171 e curtidas ao vivo feitos pelos usuários. 

Assim, as facilidades adquiridas pela forma simples dos meios de captação de 

imagens, vídeos e áudio (audiovisual), como também a diversidade de plataformas para 

o compartilhamento desse conteúdo, deram uma nova roupagem às mídias livres, ao 

midialivrismo, proporcionando um ambiente fácil para participação coletiva de todos 

atores sociais em todas as etapas de produção de um pós-jornalismo. 

Os midialivristas – aqui representados pela Mídia NINJA e Jornalistas Livres, 

como disse Thiago Almeida (2015, p. 104), evitaram 

 

seguir pelas mesmas curvas éticas que envolvem o jornalismo 
corporativo e sua busca positivista por isenção. Os midialivristas 
entendem que é muito complexo traduzir as polissemias contestadoras 
mais endógenas das multidões sem integrar seu sistema nervoso 
central. Assumem suas subjetividades e as colocam como uma qualidade 
a ser valorizada, contrapondo-se à imparcialidade e objetividade 
idealizadas pelo jornalismo convencional.   

 

Para Caio Costa (2009, p. 237), os agentes das novas mídias “somam idealmente 

preocupações éticas (normativas) às que já existiam em relação à própria mídia e 

trazem novos problemas” por consequência de “sua extensão, simultaneidade e 

                                                           
170 Disponível em: < http://migre.me/w4Qrq>. Acesso em 18/01/2017. 
171 O Instagram possibilita desativar a opção de comentários durante as transmissões. O usuário (livre 
repórter cinematográfico) “também pode comentar e fixar uma nota importante no topo para que os 
espectadores saibam o assunto da transmissão”. Disponível em: <http://migre.me/w4Qyi>. 

http://migre.me/w4Qrq
http://migre.me/w4Qyi
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possibilidade de unir numa mesma plataforma as linguagens da comunicação (texto + 

imagem + voz, além do movimento) e acrescentar a interatividade, seu maior 

diferencial” (COSTA, 2009, p. 237). No entanto, o que o autor aponta como problema, em 

nossas análises, enxergamos como uma nessa nova fase do midialivrismo – no 

desempenho de suas atividades –, ou seja, como uma estratégia de um pós-jornalismo, 

colaborativo (e democrático), ainda em fase de ressignificação. 

Uma série de fenômenos no Brasil e a atuação desses sujeitos chamaram atenção 

de pessoas e da própria mídia em todo o mundo. A exemplo da Primavera Árabe, e 

também de uma série de acontecimentos em 2008, nos Estados Unidos, anteriores ao 

que acontecia ao mundo árabe. Segundo Recuero (2009, p. 16), “utilizando vídeos, blogs 

e sites de redes sociais, pela primeira vez, o mundo acompanhou de perto a campanha 

presidencial entre os candidatos Barack Obama e John McCain e os efeitos da internet 

nela”. Nessa ocasião, através do Twitter, foi possível acompanhar o que os usuários 

comentavam da campanha. A autora acrescenta dizendo que durante a campanha 

“protagonizou-se um dos maiores índices de comparecimento de todos os tempos nas 

eleições americanas” (RECUERO, 2009, p. 16).  

Outro fenômeno, em nível mundial (ou pelo mesmo nacional) que Recuero 

menciona, no mesmo ano de 2008, foi a catástrofe natural (uma série de chuvas) no mês 

de novembro no estado de Santa Catarina.  

 

Em alguns dias o estado viu-se diante do caos: rios transbordaram e 
inundaram grandes áreas, isolando cidades inteiras; deslizamentos 
soterraram estradas, casas e pessoas. Durante esses eventos, uma série 
de blogs, ferramentas de mensagens como o Twitter, mensageiros 
instantâneos e outros recursos foram utilizados para informar o resto 
do país a respeito dos acontecimentos. Essas ferramentas mobilizaram 
pessoas, agregaram informações, criaram campanhas e protagonizaram 
a linha de frente do apoio que Santa Catarina recebeu. (RECUERO, 2009, 
p. 16). 

 

O que esses fenômenos, por oras tão diferentes, têm em comum com a nossa 

pesquisa? Eles representam, empiricamente, aquilo que está “mudando profundamente 

as formas de organização, identidade, conversação e mobilização social: o advento da 

Comunicação Mediada pelo Computador” (RECUERO, 2009, p. 16) e dispositivos móveis 

– com os protestos e manifestações de ruas. 

A proposta de comunicação utilizada pela Mídia NINJA e Jornalistas Livres – 

mídia livre, mais do que permitir aos atores sociais comunicar-se, permitiram que redes 
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fossem criadas e expressas nesses espaços, com suas produções imateriais a partir do 

real, como redes sociais mediadas pelo computador e dispositivos móveis. Essas redes, 

que perpassam o off-line e online, rua e internet, foram (são) as protagonistas de 

fenômenos como a difusão das informações (imagens, vídeos e textos) do caso do 

midialivrista Bruno Teles, da estudante secundarista Ana Júlia, dos protestos e 

manifestações de ruas no Brasil e mundo, e de muitos outros fenômenos. Elas são redes 

que conectaram não apenas pessoas aos computadores e dispositivos móveis, mas 

pessoas e suas causas. São a atual agenda setting172 política, protestos de ruas e 

movimentos sociais, e muitas vezes da própria macromídia com suas pautas. São os nós 

entre rua e rede, da própria rua e da própria rede.  

Como disse Almeida (2015, p. 104), “ao utilizar o pronome ‘nós’, os midialivristas 

se inserem horizontalmente na multidão, imergem naquele universo de forma a se 

misturarem às suas estruturas”. Disponibilizando-os, ao mesmo tempo, como “pontos de 

conexão através dos quais as informações serão transmitidas, construindo uma rede de 

fluxos informacionais que complexificam a circulação das imagens nos eventos” 

(ALMEIDA, 2015, p. 104).  

A partir do conceito de emancipação de Vattimo (1992, p. 14), podemos dizer que 

o midialivrismo está em seu processo de desenraizamento, “que é também, e ao mesmo 

tempo, libertação das diferenças, dos elementos locais, daquilo que poderíamos chamar, 

globalmente, o dialecto”. Ao lançarem, à sua maneira, informações na midiosfera, eles 

colaboraram para o “registro, entendimento e percepção destes eventos a partir de uma 

perspectiva vivencial” (ALMEIDA, 2015, p. 105). 

O sentido emancipador da libertação da mídia livre e seus dialetos para um pós-

jornalismo é uma abordagem que se coloca como parcial, testemunhal, subjetiva em 

relação a uma mídia-multidão (BENTES, 2015). São “processos de subjetivação e outras 

práticas e conceitos” (BENSTES, 2015, p. 16) que direcionam à emergência de uma 

“intelectualidade de massa” e uma “cultura popular digital”. E, como disse Jenkins (2008, 

p. 203), que “derrube as barreiras da participação e forneça novos canais de publicidade 

e distribuição, e as pessoas irão criar coisas extraordinárias”. Portanto, a proposta em 

nossa pesquisa, de fazer primeiramente um mapeamento das atividades do 

                                                           
172 Segundo Felipe Pena (2015, p. 142), a teoria do agendamento (popularmente conhecida como agenda 
setting) “defende a ideia de que os consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes os 
assuntos que são veiculados na impressa, sugerindo que os meios de comunicação agendam nossas 
conversas”. 
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midialivrista, foi para que pudéssemos compreender as múltiplas formas de 

manifestação midialivrista na contemporaneidade, ampliando, assim, a discussão teórica 

sobre a (atividade da) mídia livre.  
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CONSIDERAÇÕES  
 

A compreensão do universo do midialivrismo, em nossa pesquisa, foi 

compreendido como um conjunto de práticas interacionais e atitudes desenvolvidas de 

forma independente (e livre) por atores sociais que fortalecem e delineiam o aspecto da 

mídia livre e do jornalismo alternativo. Esta compreensão, afinal, foi possível a partir da 

caracterização dos três fatores, conforme delineados por André Lemos (2010), a saber, 

consumo, compartilhamento e produção. Estes fatores, que são dependentes entre si, 

efetivam-se no contexto da cibercultura. Outro fator determinante, conforme observado, 

foi a condição de mobilidade relativa a dispositivos móveis de comunicação, como os 

smartphones, que possuem uma fácil mobilidade entre ambientes. A avaliação desses 

fatores, a partir da perspectiva das leis da cibercultura, de André Lemos (2010), 

confirmaram a hipótese inicial relativa às  mudanças consideráveis, que transformaram 

a forma como o espectador se relaciona com o produto jornalístico e a mídia alternativa 

na contemporaneidade. 

O princípio da cibercultura produziu as transformações e reconfigurações a partir 

dos fatores mencionados acima. A partir do princípio da liberação da palavra, qualquer 

ator social se transformou em um possível polo emissor em potencial. Ou seja, 

percebemos que qualquer sujeito manifestante (ou midialivrista) é um ativista de rede 

em potencialidade, e quando reunidos em uma rede de coletivos, como os coletivos 

Mídia NINJA e Jornalistas Livres, o alcance e impacto de suas produções podem tomar 

uma maior amplitude e impacto na internet e nas ruas, afetando diretamente a 

macromídia. Tal impacto, atualmente, está deveras relacionado às produções 

midialivristas tornadas possíveis graças à conexão em rede, capaz de interligar 

computadores do mundo todo através da internet, possibilitando o compartilhamento e 

a circulação de informação, seja em forma de textos, imagens ou vídeos. A internet 

mostra-se, portanto, como uma ferramenta de poder para esses sujeitos e de produção 

de atividades dos mídias livres. 

Tais mudanças acabaram por ocasionar reconfigurações nas práticas sociais e 

midiáticas, o que pode ser visto no quadro 1 (da página 90), no capítulo 3 de nossa 

análise, onde mostramos as atividades estabelecidas pelos sujeitos estudados, os 

midialivristas. Portanto, os fatores consumo, compartilhamento e produção foram bem 

delineados e apropriados para explicarmos os processos sucedidos no eixo dessas 
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transformações. Enxergamos, a partir de tais práticas e reconfigurações, um 

midialivrismo com possessão recíproca, sob as mais variadas formas, atuando de todos 

por cada um e por todos, reciprocamente. Essa progressão recíproca é entendida como 

uma captura mútua capaz de instituir fluxos de crenças e de desejo que constroem 

iminentemente o mundo, estabelecendo formas diferentes de pensar o social, tendo em 

vista a cooperação e a coordenação entre cérebros antecederem as relações entre 

trabalhador e capitalista, explorado e explorador, relações estas que são estabelecidas 

na primeira relação de cooperação e coordenação. 

Em relação à mídia livre, percebemos o aparecimento de um sujeito midialivrista, 

com uma postura diferente do jornalista dos conglomerados de notícia, que se coloca em 

meio a um protesto, não apenas na condição de repórter, para registrar (ou reportar), 

mas também na condição de manifestante. Como parte dessa multidão, a comunicação 

feita por ele é uma das formas de mobilizar e organizar, expressar, a própria multidão na 

rua e na rede online. 

A partir de nossas análises, uma novidade que damos destaque – e outros autores 

deram em outras análises –, como de outros movimentos fora do país, certamente é a 

novidade inerente aos movimentos sociais como movimentos pós-massivos: a presença 

da internet e do celular, que, como vimos no caso da prisão do midialivrista Bruno Teles, 

se projetaram não apenas como um instrumento de comunicação, mas como a principal 

forma de organização e contranarrativa das mídias livres em relação à macromídia. 

Neste particular, o celular se mostrou como um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento das atividades do midialivrista. Destacamos três fatores nesse 

dispositivo móvel. O primeiro é uso de internet, a possibilidade de acessar a rede online 

através da conexão 3G ou 4G na rua (em qualquer lugar). O segundo é a possibilidade 

comunicação imediata, devido a sua mobilidade e capacidade de ocupação de espaço 

(como a palma da mão). O terceiro, e que ganhou grande destaque com a Mídia NINJA, a 

partir das Jornadas de Junho, é a transmissão de vídeo em tempo real (streaming) por 

meio de aplicativos como o Twitcasting, Facebook e outras aplicativos de plataformas 

digitais. 

A proposta de comunicação inovadora das redes sociais digitais são de grande 

valia como depósito dos materiais capturados pelo midialivrista. Nelas, além desses 

sujeitos atuarem como hackers de narrativas, estabelecem uma comunicação direta 

entre os atores socais, entre ativistas, movimentos sociais e qualquer ator social na rede. 
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Isso graças à horizontalização e à multiplicação dos fluxos informacionais 

proporcionadas por elas, favorecendo as atividades do midialivrista. 

As transformações percebidas nos movimentos contemporâneos, fazem parte, 

como vimos, do processo que conhecemos por cibercultura, fator de um intercâmbio 

existente entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias. Adotando uma nova 

postura, a sociedade passa a desenvolver seu modo de viver (consumir, compartilhar, 

produzir) e interagir segundo a gigantesca quantidade de informações e conteúdo que a 

internet possibilita. A internet, provavelmente, é atualmente o ambiente comunicacional 

que mais proporciona aos atores sociais modos de participação, interação e 

compartilhamento de subjetividades, de produtos não físicos, mas que são construídos a 

partir do real. Pois, além do baixo custo (muitas vezes nenhum custo) de transmissão de 

palavras na rede, a internet se tornou um meio diariamente usado para publicização e 

difusão do audiovisual, como também de tudo aquilo que possa ser digitalizado, 

favorecendo a atividade das mídias livres, como vimos ao analisar materiais produzidos 

pela Mídia NINJA e Jornalistas Livres em suas plataformas digitais online. Percebemos 

também, paralelamente as atividades da mídia livre, uma reconfiguração de protestos e 

movimentos sociais. 

Essa reconfiguração de protestos e movimentos são novos em sua configuração, 

mas não em suas reivindicações. Seu surgimento está reconstruindo a esfera pública, 

incitando, democraticamente, o desenvolvimento de formas de autogoverno por parte 

da sociedade que não está satisfeita com as atuais condições de vida. Sua proposta de 

horizontalização e multiplicação dos fluxos informacionais, impulsionadas pela 

midiatização da sociedade, favorecem a presença e atuação do midialivrista, sujeito que 

faz parte da experiência de subjetivação coletiva singular e da própria multidão. 

A forma como levaram às pessoas informações sobre os protestos e 

manifestações de rua é singular. Sua proposta de narrativa in loco e em redes sociais e 

plataformas digitais, de forma direta, sem intervenções da macromídia, abriram espaços 

para interlocuções da sociedade, a qual, em muitas ocasiões, se colocou como 

cooperadores e em outras como replicadores das informações, ou ainda as duas ao 

mesmo tempo, como identificamos. 

Contemplamos os coletivos de mídia livre Mídia NINJA e Jornalistas Livres, a 

partir de nossas análises, como exemplos expoentes do que falamos acima, e da 

reconfiguração das novas mídias ativistas pós-massivas. A atuação dos seus 
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midialivristas foi combustível para a visibilidade e propagação de expressões midiáticas, 

do ativismo em rede e dos protestos e movimentos que saíram das redes e ocupavam as 

ruas do Brasil. O modo como os seus livres repórteres cinematográfico e fotográficos se 

colocaram no meio da multidão, para testemunhar e interagir com a manifestação e os 

manifestantes, demonstraram o seu caráter de “narrador-personagem”, propiciando um 

deslocamento de moldes de registro do jornalismo, como suas estruturas narrativas, 

cognitivas, éticas, estéticas e organizacionais.  

Essa configuração do midialivrismo, além de se constituir uma forma de 

contrapoder e contranarrativa da mídia livre, colaborativa, é um fenômeno que os 

levaram de meras mídias alternativas, na cibercultura, ao status quo de organizadores, 

produtores e emissores de conteúdo informacional. Trouxeram-nos uma proposta ou 

maneira (de) para problematizarmos sobre um pós-jornalismo, que é produzido por um 

conjunto de subjetividades e coletivamente. 

O seu ativismo midiático converge para uma experiência que pode acontecer em 

qualquer lugar e através de qualquer sujeito, como constatamos em nossa análise ao 

observamos a apropriação de práticas midiáticas que fazem das novas tecnologias da 

informação e da comunicação e de plataformas digitais. O mapeamento de um conjunto 

de atividades do midialivrista – conjunto de atividades interacionais, que foram cinco, 

convergentes à cibercultura nos auxiliaram nessa observação. Através desse 

mapeamento, foi possível, também, definir seus processos de relacionamento e 

compreender, por fim, seus papéis. As categorias são formadas por grupos de sujeitos 

responsáveis por desenvolver uma prática dentro desse processo. Lembro que, ainda, 

um único sujeito pode desenvolver todas. 

Temos um midialivrismo na pós-modernidade como fenômeno midiático 

carregado de elementos híbridos, convergentes e multimídia, que se solidificaram no 

mesmo momento que se expressam com a (e como) mídia-multidão: um deslocamento 

de identidades subjetivas, com formas de narrar e interagir de forma colaborativa, 

apropriando-os de práticas midiáticas. 

A internet, ao permitir autonomia de práticas interacionais em redes ativistas 

desenvolveram suas redes colaborativas que dão conta de inúmeras produções 

informacionais de cunho “jornalístico”, como os NINJAS e Jornalistas livres. Como já 

dissemos, os seus materiais variam entre textos, imagens e vídeos, como vimos. Esse 
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material, que está disponível para todos, pode ser acesso de qualquer tela, como do 

próprio smartphone. 

Todo esse debate e discussão, traçados no decorrer da dissertação, 

exemplificados de forma empírica com as análises, nos proporcionaram uma melhor 

compreensão da complexidade da questão e a acuidade da importância que o 

surgimento (reconfiguração) desse midialivrismo e as transformações decorridas de 

suas práticas, traz para o estudo da área da comunicação social, mais especificamente 

das mídias livres e do (pós-)jornalismo. 
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