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APRESENTAçãO

Ciberativismo e noticiário — da 
mídia torpedista às redes sociais

Quando dei início a este projeto, não imaginava a reviravolta no 
corpus de pesquisa que aconteceria ao longo dos meses. É certo que 
estava bem-acostumada a atualizar as demais pesquisas que já havia 
realizado, pois, em geral, trabalho com tecnologia digital, algo em 
constante inovação. Só para se ter uma ideia, quando, no começo 
de 2004, eu tentava traçar um mapeamento das rádios na internet, 
fui praticamente “atropelada” pela chegada impetuosa do audiocast1, 
que revolucionou o modo de se fazer rádio. Obviamente, tive que me 
dedicar ao formato de rádio emergente, mais pessoal, que dava voz a 
qualquer pessoa — que chamei de audinternauta2 — e consequen-
temente (mais) democrático, o que talvez tenha sido exatamente o 
gatilho que me fez apaixonar pela internet. Com ela, além dos audio-
casts, veio a multimídia — tudo inserido no jornalismo digital — e, 
de quebra, o ciberativismo, que, como a arte, convive imbricado com 
as práticas de quem lida com a comunicação desde a chegada do 
ciberespaço. No mestrado e no doutorado, meus trabalhos acabaram 
mergulhando nesse universo, com estudos sobre redes colaborativas 
e hipermobilidade no mundo do rádio, desenvolvidos na PUC-SP.

Esse detalhe de pesquisas passadas foi só um adendo para mos-
trar exatamente quando fui fisgada pelo “bichinho” do ciberespaço 
e sua rede de atividades humanas (com e sem a interação das má-
quinas), lembrando que eu deveria estar pronta para lidar com esse 

1 Justifico a preferência pelo termo audiocast (que uso desde 2006) com o fato de 
que não há necessidade de se estar atrelado ao Ipod, aparelhinho da marca Apple, e, 
diga-se de passagem, a nenhum outro player portátil, uma vez que, para ter acesso 
à audição ou à produção de um audiocast, basta entrar em programas que gravam, 
editam e tocam.

2 O termo audinternauta foi proposto por Lucia Santaella, na ocasião da qualificação 
do meu mestrado, em 2008, em substituição ao termo utilizado anteriormente: 
ouvinternauta. Trata-se do ouvinte de rádio na internet.
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tipo de questão, quando se trata de pesquisar dentro do campo da 
tecnologia, mutante por natureza e veloz como nunca. Quando es-
crevia meu livro Webjornalismo (ed. LTC-GEN, 2011), tive a mesma 
sensação — a de que tudo sobre o que escrevo agora já terá mudado 
no momento seguinte. Afinal, uma nova tática revolucionária está 
em curso e eu preciso colocar ponto final nesta pesquisa? Não é jus-
to, mas, ao escolher o ciberativismo, não esperava tamanho alvoroço 
no decorrer da metodologia que escolhi. Vou explicar melhor.

Pesquisava calmamente (quer dizer, nem tanto, porque o projeto 
inicial era para transcorrer em 24 meses e foi abreviado para a me-
tade. Precisava correr para conseguir incluir tudo o que imaginava 
[até então]) e, coitada de mim, mal sabia que, no meio do proces-
so, estaria com uma “batata quente”. O estudo, realizado no âmbito 
do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Cásper Líbero 
(CIP-FCL), pretendia discutir como os modos de fazer política mu-
dam com a comunicação que usa as tecnologias digitais. Por exem-
plo, como celulares enviando torpedos (ou, hoje em dia mais comu-
mente dizer, enviando um “Whats”) para “chamar” as pessoas para 
protestar nas ruas com a estrondosa (a palavra aqui não é exagerada; 
é estrondosa mesmo!) ajuda das redes sociais permitia alastrar esses 
tipos de “convites”. Também cabia analisar a consequente cobertura 
que a mídia faz das manifestações ocasionadas por esses chamados 
e verificar o trabalho da mídia independente, mostrando a crua re-
alidade, inclusive, em tempo real, via streaming, para escancarar o 
que de fato acontece nos movimentos políticos dos últimos tempos.

Só não imaginava que a pesquisa inicial extrapolasse tanto meus 
objetivos iniciais e ganharia tamanho corpo. Afinal, em fins de 2012, 
quando dei início à pesquisa, as manifestações aconteciam — al-
gumas serão arroladas ao longo do texto —, porém não com a in-
tensidade marcada pelo fatiloquente “junho de 2013” nas redes e 
nas ruas concomitantemente. Desfecho da ocasião: quando pensava 
em qual dos movimentos escolher (cheguei a cogitar a Marcha das 
Vadias) para trazer como case e melhor exemplificar, estourou o que 
podemos nomear de “outono brasileiro” ou “jornadas de junho”. Foi 
então que me deparei, de modo óbvio, com outro viés de corpus de 
pesquisa; ou seja, o foco não poderia estar em simplesmente mostrar 
o estado da arte do ciberativismo brasileiro (com algumas referên-
cias no mundo), pontuando o que mais se destacava. Simplesmente, 
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“caiu no meu colo” o movimento — inicialmente a favor da total 
mobilidade urbana e contra o aumento das tarifas de transporte pú-
blico — deflagrado no começo de junho de 2013, época em que eu 
estava com a pesquisa em fase de qualificação. Reorientar era preciso 
e, então, mudanças de rumo me fizeram pesquisar o que vinha acon-
tecendo e o que andavam dizendo das manifestações de junho (de 
2013) para cá (de 2014). Tornou-se imperativo entender como uma 
nova realidade jornalística foi propagada, com a mistura da mídia de 
massa e a mídia independente a cobrir um dos atos que culminou 
em uma tomada das ruas como não se via desde que a internet en-
trou na vida das pessoas. O que ou quem, até então, era denominado 
jocosamente pelos contrários de plantão como “ativistas de sofá”, “só 
cliqueativismo”, “agitadores de redes sociais”, “militantes do twitter” 
etc. mostrou que não era só isso. Um novo ambiente foi instaurado 
nas redes e nas ruas e a cobertura dele provocou uma quebra de 
paradigma na imprensa tradicional, insensível aos novos modos de 
reportar, para dar lugar (sem volta) a uma mídia livre. Ei, você jorna-
lista, da mídia de massa, que faz o papel oposto a essa mídia vetusta 
a que estou me referindo, não é sobre você que estou falando. Não 
estou generalizando e, aliás, pontuo alguns de seus feitos favoráveis, 
assim como temos a certeza de que as mídias sociais também pos-
suem seu lado negativo. Óbvio!

Infelizmente, não vou entrar no mérito de como exatamente as 
redes espalham as informações e muito menos sobre posts promo-
vidos, como se dá no Facebook (provavelmente, a principal delas 
no uso como plataforma de ativismo entre os brasileiros [quiçá de 
outras nacionalidades]), por exemplo. Isso seria farto assunto para 
uma nova pesquisa. Aliás, aqui cabe bem o que Lucia Santaella acen-
tua em seu mais recente livro, Comunicação Ubíqua: Repercussões na 
Cultura e na Educação, capítulo “Política nas Redes em Tempo Real”: 
“É certo que os movimentos sociais, tanto tradicionais quanto atuais, 
nas redes ou fora delas, nem sempre apresentam metas voltadas para 
a justiça e emancipação.”

Há movimentos sociais de todos os tipos: fundamentalistas, con-
servadores ou revolucionários, legais ou ilegais, criminosos ou 
libertários. Apesar disso, felizmente, os movimentos emancipa-
tórios ganham em número e diversidade dos movimentos cri-
minosos. É para esse que mais interessa chamar atenção, já que 
é neles que podemos nos engajar. (SANTAELLA, 2013, p.104)
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Exatamente. É no poder dos movimentos emancipatórios que a 
inteligência coletiva das pessoas em rede denota e é a eles que este 
estudo se atém; ou seja, aos aspectos positivos do ciberativismo e à 
sua capacidade de instigar as pessoas, como podemos ver no coração 
dos protestos pelo histórico de ocupações nas ruas. De qualquer for-
ma, com o alcance tremendo que as redes dão, pipocaram diversas 
opiniões e tive o cuidado de trazer um mínimo registro — no estilo 
de curadoria de conteúdo  (tão em voga nos últimos anos) — de algu-
mas dessas opiniões e de instantâneos de práticas coletivas.

Trata-se de um breve apanhado, que mostra diversas facetas deste 
momento histórico do Brasil. Insisto no “breve” para deixar claro 
que não é realmente completo, porque é impossível a dedicação inte-
gral ao estudo de pesquisa. Sonho, um dia, ficar apenas pesquisando 
os temas que considero caros para o entendimento das atitudes de 
quem se dedica a mudar o estado de coisas, da arte, da política e da 
vida. No entanto, aceito sugestões para refinar este texto aqui e ali 
para, quem sabe, uma segunda edição. Assim, no intuito de fechar 
essa apresentação, trago reflexões de Bruno Latour (2014, p.4) sobre 
o mundo da pesquisa, para autenticar o que penso: “C’est dans le 
feu du travail collectif sur le texte (et non pas sur les idées du texte) que 
l’auteur s’aperçoit peu à peu de cette immense distance et que le texte peut 
être ensuite corrigé, réécrit, rattrapé. Ecrire c’est, par définition, réécrire”.
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PREFÁCIO

NAVEGAR É PRECISO. MOBILIZAR, 
IRREFUTÁVEL

“a política é a ciência da liberdade”. 
(PROuDhON, O que é a propriedade?)

Conheço Magaly Prado desde 2003 como professora da Faculdade 
Cásper Líbero, instituição da qual há dezessete anos sou docente no 
curso de Jornalismo e onde exerci também, de 2007 a 2014, o cargo 
de vice-diretor. Em nosso convívio profissional — pautado por en-
contros e conversas esporádicas, mas alimentados por recíproca em-
patia — sempre pude perceber seu envolvimento genuíno, cheio de 
vitalidade, não somente com o ensino, mas também com a pesquisa 
na área da comunicação. 

Em tempos difíceis como os nossos, em que todo e qualquer mo-
delo de atuação do passado — seja este longínquo ou recente — 
tornou-se rapidamente obsoleto e inócuo, entrar em uma sala de 
aula ocupada por dezenas de jovens vivendo de modo vertiginoso 
a condição paradoxal de indivíduos tão conectados quanto descon-
centrados não tem sido fácil, provocando, inclusive, inúmeras crises 
profissionais e pessoais entre muitos professores, sejam eles inician-
tes ou experientes. 

Mas Magaly faz dessa dificuldade um estímulo (jamais eu a ouvi 
engrossar o coro dos descontentes e desfiar aquela meia-dúzia de 
lamentações, e impropérios, contra “os jovens de hoje em dia”) e alia 
o trabalho em sala de aula a uma vocação inequívoca para a pesquisa 
acadêmica voltada à esfera da comunicação digital — à qual ela vem 
se dedicando com diletante empenho nos últimos anos. 

Dedicação que resulta agora nas caudalosas páginas deste Cibe-
rativismo e noticiário: da mídia torpedista às redes sociais, obra a que 
Magaly Prado dá luz em um momento tão importante como o que 
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vive atualmente a sociedade brasileira, de mobilizações essenciais e 
aglomerações manipuladas, cujos contornos e limites são sutilmente 
apagados de modo a que o joio passe sem ser percebido por trigo. 
Uma das grandes qualidades do livro reside no fato de ele nunca 
querer abandonar seu estímulo inicial: o de ter nascido como pes-
quisa acadêmica. Assim, Magaly não assume jamais a posição de 
oráculo ou pitonisa a respeito de um assunto bastante espinhoso 
sobre o qual profissionais das mais diversas áreas nos últimos anos 
vêm achando que têm reflexões abalizadas e bem-pensantes a com-
partilhar com a sociedade — sabendo nós, nunca é demais acentuar, 
que muitas delas não passam das mais precárias opiniões. 

Diferentemente, então, da postura de quem já compreendeu o fe-
nômeno e irá fornecer aos insipientes uma interpretação arrogante-
mente didática sobre ele, Magaly opta por reunir uma série de infor-
mações sobre o tema, articulando-as com muita perspicácia a uma 
multifacetada rede de conceitos teóricos que procuram examinar 
com a sobriedade e a serenidade típicas do verdadeiro estudioso — 
às quais colunistas apressados e arautos do alarmismo têm aversão 
contumaz — toda a complexidade da questão. O resultado, então, é 
a presença de um texto tecido por meio da interpenetração de várias 
camadas discursivas que nunca se acomodam, estando dispostas, 
antes, a propor ao leitor alguns sismos muito estimulantes — como 
sói acontecer a todo discurso crítico.

Outro diferencial da obra diz respeito ao baixíssimo grau de 
vaidade demonstrado pela autora ao compilar material tão rico 
e diverso e não querer competir com ele. Magaly convida a cada 
página um pensador brasileiro ou estrangeiro a assumir o inteiro 
protagonismo das reflexões a que ela se lançou durante a pesquisa 
— atitude cada vez mais rara no âmbito da imperiosa autossufici-
ência intelectual que tem caracterizado o critério de produtividade 
no mundo acadêmico. 

A rigor, ao descentralizar os pontos de vista analisados sobre o 
objeto pesquisado e abolir as hierarquizações formais sobre as quais 
se assenta normalmente o mundo do conhecimento, a autora faz 
com que o método empregado na pesquisa equivalha à própria na-
tureza do tema tratado, produzindo uma bem-vinda simbiose entre 
forma e conteúdo. 
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Depois de um texto de apresentação fluido e espontâneo como 
uma boa conversa com o leitor e uma introdução que, com mui-
ta habilidade, localiza leigos e especialistas no famoso “estado da 
questão”, a autora se dedica a escrutar nos capítulos que compõem 
a primeira parte do livro os princípios e os fundamentos da comu-
nicação em rede, tratando dos novos rumos pelos quais a área pode 
enveredar. A interlocução com uma miríade de bons argumentos 
— apresentados por intermédio, seja de autores clássicos, como Ma-
nuel Castells, Marshall McLuhan e Lucia Santaella, seja de pesqui-
sadores ainda em início de carreira — produz de tempos em tempos 
sínteses muito esclarecedoras, como a que segue: “De certo modo, 
essas perspectivas sobre o ciberativismo esbarram em uma série 
de dificuldades e críticas que surgiram aos movimentos populares 
brasileiros recentes — em especial, os registrados a partir de junho 
de 2013. A complexidade dos modos de engajamento, a dificuldade 
em encontrar coerência no discurso das ruas — fragmentado, ins-
tantâneo e, de certo modo, pouco articulado — e o envolvimento 
de atores tão diversos fizeram com que a crise de representação 
fosse, também, uma crise de autorrepresentação dos protagonistas 
das manifestações”. 

Na segunda parte da obra, os capítulos têm a ousada missão de 
descrever os principais impasses vividos pela imprensa tradicional 
face à crescente atuação do ativismo digital. Depois de demonstrar o 
processo de ebulição tecnológica e de reestruturação dos modelos de 
negócio e da própria rotina profissional pelo qual passam as grandes 
empresas e corporações de comunicação no país, a autora reconstitui 
com discreta, mas bem-vinda dramaticidade os principais eventos 
do chamado outono brasileiro de 2013, quando não somente vinte 
centavos perderam estatuto de preço e adquiriram conotação de va-
lor, mas também leitores e telespectadores aprenderam a golpes de 
hipocrisia como converter injúria — Vândalos! — em eufemismo — 
Manifestantes... — em tão poucos dias.

Os capítulos da terceira e última parte, “Narrativas coletivas e 
mídias alternativas”, examinam de perto as possibilidades do novo 
jornalismo que vem surgindo com a vontade política de participa-
ção. O ciberativismo, afirma a autora, nasce e se desenvolve emba-
lado pela necessidade de contestação da atuação homogeneizante 
da mídia mainstream. “Por isso”, complementa ela, “é necessário que 
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surjam canais capilares, descentralizados para os discursos não ins-
tituídos. Nesse sentido, o ciberativismo pode ser descrito, a partir 
do conceito de rizoma — que aqui assume a metáfora da biologia, 
com raízes e conexões — de Deleuze e Guattari. Afinal, um rizoma 
não tem começo e nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele 
cresce e transborda.”

Ao final da leitura, estimulados pela bem urdida trama de textos, 
pespontada por imagens fotográficas por si sós bastante eloquen-
tes, os leitores (o livro passa a constituir obra fundamental para os 
alunos dos cursos de comunicação, embora todo cidadão, jovem ou 
não, que queira refletir com rigor a respeito do assunto devesse lê-
-lo) estarão mais aptos a resistir ao sinuoso processo de colonização 
cultural a que vimos sendo submetidos nos últimos anos, seja pela 
devoção paralisadora que cultivamos pelos dispositivos eletrônicos, 
seja pelo medo de que o inequívoco potencial mobilizador das mí-
dias digitais nos retire da segurança artificial de nossos lares e nos 
lance em direção à voragem das ruas — espaço de múltiplas e com-
plexas interações que, desde a Grécia antiga, convida o indivíduo 
a ocupar com autonomia e liberdade a cidade e, por isso mesmo, a 
sentir-se nela, com toda a naturalidade que ultimamente nos querem 
sonegar, um autêntico cidadão.

Welington Andrade
Doutor em Letras pela uSP, professor dos cursos de graduação e pós-
-graduação em jornalismo da Faculdade Cásper Líbero e colunista da 
revista Cult
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o que constitui essa nova prática da comunicação de massa pessoal 
é o controle individual e a partilha coletiva da informação em 
mobilidade com alcance planetário e difusão imediata. esses novos 
formatos midiáticos podem criar novas práticas da política, já que 
os indivíduos estariam aptos a realizar uma rebelião crítica. Há 
possibilidades reais de que eles comecem a agir sobre a grande 
mídia, a controlar as informações, a desmenti-las e até mesmo a 
produzi-las. 

(LEMOS, 2007, online)

pela maneira como eu entendo e vejo as redes sociais, elas 
amplificam e dão um alcance mundial para as rodas de conversas, 
e de crítica, que acontecem no nascimento da democracia.

(BuCCI, 2011)
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Cada vez mais, presenciamos protestos deflagrados por internautas 
nas redes sociais e na blogosfera. Esse novo tipo de engajamento 
político surge com o ciberativismo, que se apodera do espaço públi-
co ao se alastrar de forma virótica, pelo uso que faz das tecnologias 
digitais, sobretudo com os torpedos nos celulares, tuítes em 140 ca-
racteres e postagens no Facebook e nos blogs, provando que a comu-
nicação se torna mais horizontal do que vertical, principalmente ao 
levantar bandeiras por direito aos movimentos sociais e políticos e 
pelo fim da criminalização de manifestações e da violência policial. 
A consequência é (ou deveria ser) demonstrada constantemente com 
a presença maciça da imprensa (mainstream e alternativa) na cober-
tura multidirecional dos atos de revolta.

Razão tem Lucia Santaella (2014), ao dizer que os dispositivos tec-
nológicos “para a interação ser humano-máquina são incorporados à 
vida humana como uma segunda natureza. A história, a economia, 
a política, a cultura, a percepção, a identidade e a experiência estão 
elas hoje mediadas pelas tecnologias digitais”. As implicações dis-
so na própria forma com que nós nos relacionamos e posicionamos 
no mundo são vastas: “Estas penetram em nosso presente tanto na 
forma participativa quanto também como um princípio operativo 
assimilado à produção humana em suas mais diversas áreas”, com-
plementa a autora.
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O sociólogo e ativista do movimento pelo software livre Sérgio 
Amadeu da Silveira (2010, p.65) lembra que todo o discurso da so-
ciedade de informação, da era informacional e de uma sociedade 
em rede está baseado em práticas globais ocidentais que carregam 
valores vinculados “à doutrina liberal, à ideia de que o poder político 
estatal deve respeitar os direitos individuais: a propriedade priva-
da, a livre iniciativa econômica e as liberdades fundamentais, entre 
elas a liberdade de expressão, de associação e de imprensa”. Silveira, 
porém, adverte que “nem todas as culturas e hegemonias políticas 
nacionais aceitam ou interpretam do mesmo modo tais valores po-
líticos”.

Assim, as práticas comunicativas em redes distribuídas, sem 
centros de controle, são colocadas em questão, uma vez que po-
dem portar conteúdos e conversações reprovados e considerados 
nefastos por uma cultura ou pela maioria política de uma socie-
dade nacional. (SILVEIRA, 2010, p.67)

No âmbito da formação da consciência pública, Maria Lucia Be-
cker (2010, p.171) reforça que “as ações online ocorrem no sentido 
de tornar a internet uma fonte alternativa de informações, por meio 
de veículos de comunicação independentes, blogs, sites de organiza-
ções, listas de e-mails, fóruns de discussão e comunidades de rela-
cionamento”.

André Lemos (2012, online) corrobora esse raciocínio, imputando 
que as redes sociais e a internet trazem um “novo paradigma comu-
nicacional”. Ele explica: “Diferentemente dos mass media (TV, rádio, 
jornais impressos, revistas), a comunicação flui de forma descentra-
lizada, mais horizontal e sem um polo de emissão que controla o 
fluxo das informações.”

É possível verificar, no decorrer da história, com a síntese de  
Richard Barbrook escolhida para perpassar este capítulo, a partir 
dos anos 1960.

#file
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Final dos anos 1960 — dos poucos 
aos muitos

Ao antecipar o surgimento da internet, os situacionistas3 acre-
ditavam que o fluxo de informação unidirecional dos poucos 
aos muitos já estava em processo de ser transformado em co-
municação interativa de duas vias para toda a população. A po-
lítica partidária e a hierarquia burocrática da era dos jornais e 
da televisão em breve estariam obsoletas. Em seu lugar, a Co-
muna de Paris renasceria como a ágora eletrônica. Enquanto as 
instituições fetichísticas do mercado e do Estado definhavam, a 
sociedade do espetáculo fordista seria superada pela sociedade 
cibernética da internet. Após a Revolução de Maio de 1968, essa 
análise situacionista foi popularizada no Norte como a teoria de 
ponta do marxismo — mcluhanismo. Determinismo tecnológi-
co tornou-se agora a prova da inevitável vitória no confronto de 
classes. Enquanto a mídia, as telecomunicações e a computação 
convergiam, a humanidade reemergia como sujeito da história. 
(BARBROOK, 2007, p.330 apud PRADO, 2010, p.11)

Não é de hoje que constatamos a força da expressão coletiva (e 
livre), quando esta busca disseminar seu descontentamento e con-
sequente manifestação por meio da comunicação mediada por com-
putadores — tanto nas máquinas quanto nos aparelhos celulares. 
Muitas vezes, os resultados são expressivos, a ponto de alcançar, por 
exemplo, a derrubada de presidentes, além de dar ressonância a pro-
blemas e a questões rotineiras. Howard Rheingold (2003, p.157) traz 
um bom exemplo do poder desse tipo de mobilização, o da derruba-
da de um presidente:

No dia 20 de Janeiro de 2001, o Presidente das Filipinas, Jose-
ph Estrada, foi o primeiro chefe de estado na história a perder o 
poder por uma “multidão inteligente” (smart mob). Mais de um 
milhão de moradores de Manila, mobilizados e coordenados por 
uma onda de mensagens de texto disparadas pelo site “People 
Power” (criado em 1986), afrontaram o regime de Marcos com 

3 “No final da década de 1960, ativistas da contracultura transformaram a profecia da 
sociedade da informação na teoria da sua própria rebelião. Criado para substituir o futuro 
imaginário do comunismo cibernético, o mcluhanismo agora se tornava seu raciocínio 
intelectual. […] O monólogo da propaganda capitalista transformava-se no diálogo de 
comunidades hippies. Do outro lado do Atlântico, os situacionistas foram pioneiros nessa 
fusão teórica de marxismo e mcluhanismo.” (BARBROOK, 2007, p.329).
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manifestações pacíficas. Dezenas de milhares de filipinos con-
vergiram para a Av. Epifanio de Los Santos, conhecida como 
“Edsa”, uma hora após a primeira mensagem de texto ter sido 
lançada: “Vá para EDSA. Use preto”. Durante quatro dias, mais 
de um milhão de cidadãos apareceram vestidos de preto. Estrada 
caiu. A lenda da “geração txt” tinha nascido. Derrubar um gover-
no sem disparar um único tiro era uma demonstração prematura 
e momentânea do surgimento do comportamento smart mob4. (O 
conceito foi criado por Howard Rheingold. Smart mobs: The next 
social revolution.)

Silveira (2010) ressalta que a tecnologia de comunicação em rede 
está sendo usada, reconfigurada e assimilada em ritmo crescente 
pelas diversas culturas, “inclusive pelas comunidades tradicionais, 
seja no Nepal, seja na Floresta Amazônica. Esse processo certamente 
conduzirá uma série de mudanças em cada uma dessas culturas”.

O que já se nota são processos de um tipo de desintermediação 
e a elevação das interações sociais intra e intergrupos, principal-
mente a partir da expansão e consolidação das redes de relaciona-
mento ou redes sociais, fenômeno de dimensão planetária. Tam-
bém é marcante a tendência de envolvimento dos segmentos mais 
mobilizados na rede em debates e em ações relacionadas às ques-
tões internacionais, como o golpe militar em Myanmar (2009), as 
eleições no Irã (2009), os terremotos no Haiti e no Chile (2010), 
entre tantos outros exemplos. (SILVEIRA, 2010, p.65)

Vale ressaltar que o objetivo deste estudo é, a um só tempo, levan-
tar alguns dos principais acontecimentos e colocá-los em uma linha 
do tempo, no intuito de traçar de que forma a internet influenciou 
e fez emergir uma maneira diferente de se revoltar e partir para a 
luta por princípios políticos e/ou ideológicos, culminando, assim, na 
conquista de um espaço maior na imprensa.

Tudo indica e é o que André Lara Resende (2013, online) analisa 
em seu artigo no jornal Valor Econômico. Para ele, “no caso brasileiro, 
perplexa com sua aparente falta de repercussão e pressionada finan-

4 Smart mob: manifestações-relâmpago unindo multidões inteligentes. O conceito 
foi criado por Howard Rheingold (leia mais sobre ele adiante). São mobilizações 
constituídas por pessoas que são capazes de agirem juntas mesmo sem se conhecer. 
As pessoas que participam das smart mobs cooperam de maneira inédita porque 
dispõem de aparatos com capacidade tanto de comunicação como de computação.
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ceiramente pela competição da internet, uma parte da mídia desistiu 
do jornalismo de interesse público e passou a fazer um jornalismo 
de puro entretenimento”. Sem deixar de considerar que, “mesmo os 
que resistiram, cederam, em maior ou menor escala, à lógica dos 
escândalos. Foram incapazes de compreender a razão da sua falta 
de repercussão, pois não se deram conta de que o público e o debate 
haviam se deslocado para a internet”.

Surpreendido pelo movimento de protestos, Lara Resende analisa 
que, “num primeiro momento, a mídia não foi capaz de avaliar a 
extensão da insatisfação. Transformou-se ela própria em alvo da irri-
tação popular. Em seguida, aderiu sem convencer, sempre a reboque 
do debate e da mobilização através da internet”. Ao que Santaella 
(2014) pontualmente acrescenta: “Ademais, enquanto a inépcia tru-
culenta dos comandos policiais funcionava como munição intensi-
ficadora dos conflitos, as mídias alternativas emergiam como forma 
de registro e discussão colada no corpo a corpo com a vivência dos 
fatos”.

Lembrando que nem sempre o ciberativismo ocorre no âmbito 
da imprensa. Obviamente, é fundamental frisar que o cuidado ético 
deve embasar todo e qualquer exemplo, alusão ou modelo de cola-
boração de cidadãos comuns, não jornalistas, que se aventuram a 
informar (muitas vezes conseguindo exercer este papel muito bem) 
e alimentar a mídia. Afinal, esse tipo de atitude tem aumentado pro-
gressivamente desde que a internet passou a vigorar no cotidiano 
das pessoas. Como bem lembra Rogério Christofoletti (2008, p.97), 
“cultura livre, ética hacker, crescimento da participação do público 
no processo de produção e difusão informativa, tudo isso pode pare-
cer o apocalipse para os jornalistas mais puristas”. Segundo o autor, 
no entanto, há um ditado importante para o universo das redações: 
“Não se deve brigar com a notícia. Isto é, precisamos nos render aos 
fatos. Tudo isso é irreversível.”

Christofoletti ainda acrescenta que “não é possível dizer que essas 
sejam as soluções para a crise de credibilidade que afeta a imprensa 
nem a redenção ética dos jornalistas e comunicadores”. No jorna-
lismo, segundo o autor, “aspectos como qualidade técnica, função 
social, conduta ética e credibilidade não poderão ser pensados sem 
considerar essas novas variáveis”, o que leva à conclusão de que esta 



xxvi

prática já “não é mais o que pensávamos. Terá de se reinventar. Exa-
tamente como fez outras vezes”.

Quebra de barreiras entre 
produtores e consumidores

No começo dos anos 1970, Berkeley era o lar da primeira rede de 
acesso aberto do mundo, A memória comunitária. Como os expe-
rimentos de mídia da Nova Esquerda, esse projeto tentou que-
brar a divisão entre produtores e consumidores no meio da com-
putação. Uma década depois, com base em suas experiências em 
comunidades hippies, os camaradas de Rheingold5 e editores da 
[Revista] Wired, Stewart Brand e Kevin Kelly, desempenharam 
um papel central em estabelecer a comunidade virtual pioneira 
na São Francisco do final dos anos 1980, a Well. Como a Mini-
tel cinco anos antes na França, essa proto-Internet californiana 
confirmou o prognóstico mcluhanista. Dentro das comunidades 
do ciberespaço, as antigas hierarquias de raça, classe, idade e 
gênero importavam muito menos. Conectados pela cooperação 
criativa, os membros da Well estavam aptos para se expressarem 
livremente, definirem suas próprias identidades e trabalharem 
em conjunto de formas mais igualitárias. (RHEINGOLD, 1996, 
p.17-37 apud BARBROOK, 2007, p.351)

Metade público — metade jornalista

Em “Rotinas de Produção de Informação”, Rodrigo Savazoni (2014, 
online) traz alguns pensadores, ao articular sobre a dicotomia ultra-
passada de produtores e consumidores, da qual voltaremos a falar 
adiante e que persiste nos dias de hoje nas discussões.

Jay Rosen, professor de jornalismo da Universidade de Nova Ior-
que e autor do blog Press Think, faz referência às “pessoas ante-
riormente conhecidas como público” (TPFKATA — The People 
Formerly Known as the Audience). Ou seja, aqueles que um dia fo-

5 Howard Reighold ficou mais conhecido por aqui depois de lançar, em 2002, o Smart 
Mobs, aclamado  como uma previsão profética da era do always-on. <http://www.
rheingold.com/>. Acesso em 5.abr.2010. 
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ram a audiência passiva, o espectador em sua poltrona ancestral, 
transformam-se em sujeitos, em atores, em comunicadores. Essa 
nova modalidade de produtor de informação também é chamado 
interator (MURRAY, 1997), prosumer (ANDERSON, 2006), pro-
duser (BRUNS, 2005) entre outras denominações. (SAVAZONI, 
2014, online)

“É possível demarcar a emergência desse tipo de ator como uma 
das características centrais da esfera pública interconectada”, diz Sa-
vazoni (2014, online). O autor ainda complementa: “Porque é esse 
produtor de informação — metade público, metade jornalista — que 
irá propor e realizar um novo modelo de discurso jornalístico: a no-
tícia como conversa e não como palestra.” (GILLMOR, 2004 apud 
SAVAZONI, 2014).

Essa linha de abordagem, em si, tem se revelado a preocupação 
central de uma série de pesquisadores e estudiosos da comunicação 
e do jornalismo, como lembra Savazoni (2014, online). Citando Bucci 
(2000), o autor questiona “de que maneira essa emergência afeta a 
praxis ética do jornalismo” e continua: “Como essa mudança se tra-
duz na existência de canais de colaboração e interação permanentes 
(crowdsourcing)? De que maneira isso resulta em uma mudança do 
papel do jornalismo na sociedade?”. Exatamente o que estamos ana-
lisando.

Em dissertação defendida em 2012, Anderson de Almeida Cano 
Ortiz pesquisou a relação do jovem eleitor carioca com as redes TIC 
— abreviatura para as Tecnologias da Informação e Comunicação 
— e exemplifica:

[...] apresentar a discussão normativa sobre o papel das redes 
TIC na conformação da esfera pública política é capaz de gerar 
uma evidência empírica sobre a forma como a juventude conec-
tada de uma grande cidade brasileira se apropria da lógica cul-
tural e das ferramentas daí advindas para ampliar, declinar ou 
subverter sua participação democrática na sociedade civil. (OR-
TIZ, 2012, p.20)

Com esses primeiros parágrafos, podemos lançar luz sobre o ob-
jetivo deste estudo: problematizar as diversas formas de expressão 
coletiva e a tendência de os assuntos políticos viralizados pelos dis-
positivos móveis receberem repercussão na mídia tradicional.




