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RESUMO

Esta pesquisa busca contextualizar o midiativismo num quadro conceitual e cultural. 
Envolve-se ainda com a problemática da apropriação tecnológica por grupos que re-
sistem aos setores de poder econômico e político, incluindo o desenvolvimento de tec-
nologia por esses grupos. Os objetivos são evidenciar as peculiaridades técnicas, cul-
turais e políticas das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), que 
coroam uma evolução da comunicação dos movimentos sociais; ancorar a internet na 
conceituação de esfera pública; verificar a conexão do midiativismo com fenômenos 
ativistas e manifestações culturais (literatura e cinema) que o antecederam ou lhe são 
contemporâneos; refletir teoricamente sobre a apropriação tecnológica; mencionar 
uma tecnologia da “gambiarra”, da qual, mesmo sem formação regular, se servem os 
militantes; considerar as funcionalidades do celular como dispositivo por excelência 
do midiativismo; e, finalmente, apontar a peculiaridade do aprendizado dos “nativos 
digitais”, típico da juventude. Resulta uma reflexão que considera amplos aspectos 
do midiativismo apontando não só a importância da tecnologia, mas indicando os 
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jovens como os mais numerosos e atuantes entre os midiativistas. Conclui-se assim 
pela importância de contemplar o binômio jovens-tecnologia. Mas se pondera que as 
mudanças e impactos causados pelo fenômeno não fogem totalmente do padrão de 
alterações produzidas pelas evoluções geracionais e técnicas, ocorridas desde os pri-
mórdios em que o homem passou a contar com algo mais que o próprio corpo para 
transformar a natureza a seu favor.

PALAVRAS-CHAVE: Midativismo. Cibercultura. Tecnologia. Nativos digitais. 
Aprendizagem tecnológica.
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O midiativismo na esfera pública: 
cultura, apropriação e aprendizado tecnológico

1 Metodologia e objeto de estudo

Reflexão resultante e necessária a um estudo na linha da Análise do Discurso 
francesa1, este capítulo não lança mão, no entanto, dessa metodologia. Segue-se uma 
linha, inspirada em pesquisa bibliográfica que analisa o tema em sua articulação com 
noções como esfera pública, cibercultura, contracultura, estrutura de redes, apro-
priação, nativos digitais e aprendizagem tecnológica. Num livro que fala de interfa-
ces, conceito e prática de midiativismo, o texto dialog  a com os três pontos, já que o 
jornalismo é uma das interfaces mais frequentes da ação política e social via novas 
mídias. Busca-se trabalhar os conceitos de forma a evidenciar que vários deles são 
anteriores ao auge das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTI-
Cs), mas comprovam que são aplicáveis a elas. É o caso das noções de esfera pública, 
contracultura, dominação e resistência.

Na medida em que serviu como estudo-meio para conclusões posteriores, o 
texto apresenta menções pontuais ao seu objeto específico de estudo, a Mídia Ninja 
(MN). Sendo a MN tema emblemático do midiativismo e assunto de outros capítu-
los deste livro, apenas registramos tratar-se do coletivo conhecido por sua cobertura 
ligada ao ativismo social e que se destacou nas Manifestações de Junho de 2013 no 
Brasil, questionando paradigmas do jornalismo. E é justamente esse objeto de estudo 
que proporciona a correlação com o item “prática” – presente no subtítulo da pre-
sente publicação2 – tanto no sentido político quanto no técnico, como veremos nas 
considerações sobre apropriação tecnológica e aprendizado tecnológico.

2 Quadro de referência teórico

A reflexão teórica manifesta-se já na abordagem de Antoun (2001) acerca da 
mídia sob demanda na cobertura crítica da III reunião ministerial da Organização 
Mundial de Comércio (OMC), em Seattle (EUA, 1999). Prudêncio (2006) situa ideo-
logicamente as iniciativas midiativistas, enquanto Batista e Zago (2010) apontam a 
apropriação das redes sociais pelos militantes, bem como a propriedade delas para a 
mobilização política e social midiática.

1 O jornalismo e as narrativas midiáticas independentes / Mídia Ninja: discurso dos jornalistas diante dos 
desafios das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (BENITES, 2016).
2 Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática.
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É Maia (2000) quem apresenta abordagem contemplando a internet como “es-
fera pública virtual”, espaço de deliberação da sociedade, a partir do conceito de 
esfera pública em Habermas. Pereira (1984), Castells (1999; 2003), e também Antoun 
e Malini (2013) contribuem para a correlação que fazemos entre a cultura libertária 
da internet e a contracultura, que provavelmente inspirou, nos anos 1960 e 1970, os 
jovens pioneiros do Vale do Silício. Castells (2003), por sua vez, aponta a natureza 
flexível das redes, avessas a hierarquizações. Antoun e Malini (2013) retornam, advo-
gando um “divórcio entre democracia (na cibercultura) e Estado”, noção que, mesmo 
sem ser consenso, tem sua importância pelo grande número de adeptos. 

Após as menções a livros e filmes marcantes3 para a cibercultura, passamos a 
Urquidi (2004), com uma rica reflexão que cita Jean Baudrillard e Jesús Martín-Bar-
bero para propor que a apropriação tecnológica não é uma questão fechada entre 
setores dominantes e resistência, mas um território de disputa marcado por negocia-
ções, avanços e recuos de parte a parte. Em seguida, Morales, Rocha e Souza (2013) 
refletem sobre o hibridismo funcional, a mobilidade e a portabilidade dos celulares 
como objetos por excelência do midiativismo. Por fim Bittencourt (2014), Prensky 
(2001), Duqueviz (2012) e Abreu (2012) participam de um aprofundamento feito 
acerca do aprendizado tecnológico espontâneo característico dos jovens, que envolve 
uso improvisado dos gadgets e que se torna também produção de tecnologia. Este 
estudo dialoga também com a constatação de uma nova teoria da aprendizagem, o 
“conectivismo”, bem como da “neuroplasticidade” – alterações cognitivas no cérebro 
resultantes da prática com os games e, acrescentamos, com as novas tecnologias em 
geral.

3 O midiativismo como expressão recente da comunicação dos movimentos sociais

É sempre arriscado apontar inícios. Mas um breve histórico da comunicação 
dos movimentos sociais brasileiros – que não é nosso escopo fazer – poderia apon-
tar a imprensa operária, iniciada no final do século XIX (FERREIRA, 1988), como 
precursora mais remota do midiativismo, ao qual se chegou após longa evolução, na 
virada do século passado para o atual. Antoun (2001) falava em “ativismo na hiper-
mídia” para relatar uma experiência pioneira do que viria a ser considerado um mo-
vimento social atuando nas novas mídias. Tratava-se do Independent Media Center 
(IMC), que ganhou notoriedade a partir da cobertura da III reunião ministerial da 
Organização Mundial de Comércio (OMC), em Seattle (EUA), no ano de 1999. Na 

3 Os livros 1984 (ORWELL, 1983) e Neuromancer (GIBSON, 2013). Os filmes Blade Runner (SCOTT, 
1982), Matrix (WACHOUWSKY; WACHOWSKY, 1999), Matrix Reloaded (WACHOUWSKY; WA-
CHOWSKY,2003a) Matrix Revolutions (WACHOUWSKY; WACHOWSKY,2003b)  e V de Vingança (MC 
TEIGUE, 2006). 
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ocasião, segundo o autor, a entidade ofereceu conteúdo alternativo ao “noticiário 
hegemônico” a respeito do evento, fornecido pela grande mídia.

O IMC foi criado por organizações e ativistas da mídia independente e alternativa 
com o propósito de oferecer uma rede para a cobertura jornalística dos protestos 
de novembro de 1999 contra a OMC em Seattle. Construído a partir do conceito 
de mídia sob demanda, o IMC se propunha a fazer uma cobertura minuto a mi-
nuto dos acontecimentos ligados à manifestação, usando um democrático sistema 
de edição aberta (open-publishing) e atuando como uma câmara de compensação 
de informações para jornalistas, recolhendo e disponibilizando, ao mesmo tempo, 
reportagens, áudios, fotos e vídeos em um regime de copy left através de seu website. 
(ANTOUN, 2001, p. 137).

Ainda Prudêncio (2006) menciona, precedendo o IMC, as estratégias comu-
nicacionais do movimento zapatista no México (1996) e a Ação Global dos Povos 
(1997/1998), como iniciativas que envolveram novas mídias. E menciona organiza-
ções4 que mantêm sites com uma política “antiglobalização” realizando

[...] análises de conjuntura, e criticam a cobertura da grande mídia, à qual tentam se 
contrapor. Projetam, portanto, no ciberespaço, uma imagem construída tanto nas 
ações diretas que promovem como nas reflexões em torno dos temas relacionados à 
causa “antiglobalização”. A “mídia burguesa” é um dos principais adversários des-
ses atores, junto com o grande capital e a ação de alguns Estados. (PRUDÊNCIO, 
2006, p. 5). 

Todas essas iniciativas evoluem em suas ações midiáticas, acompanhando a 
evolução tecnológica. A tendência prossegue com o boom das redes sociais na in-
ternet, e o ativismo na web prolifera. Em 2004, é lançado o Facebook, em 2005 o 
Youtube e, no ano seguinte, o Twitter5. Acrescentamos aqui a contribuição de Parente 
(2014), lembrando eventos históricos que eclodiam a partir do final da primeira dé-
cada do século XXI, agora mobilizados via redes sociais, em países como Grécia e 
Chile, e citando especificamente a Primavera Árabe, o 15M na Espanha, e o Occupy 
Wall Street. (PARENTE, 2014). 

Acerca das eleições iranianas, Batista e Zago (2010) relatam o uso do Twitter 
como principal ferramenta em protestos pós-eleitorais, no dia 12 de junho, com a re-
eleição de Mahmoud Ahmadinejad. As mensagens alegavam fraude no processo elei-
toral. As manifestações tornaram-se visíveis primeiramente em Teerã e nas cidades 

4  São mencionados: ATTAC, Black Bloc, Globalise Resistance, Social Watch, Ya Basta!, Reclaim the Streets, 
People Global Action, EZLN, Fórum Social Mundial, World Trade Watch, e os serviços de contrainformação 
La Haine, Nodo50, Rebelión (PRUDÊNCIO, 2006). 
5 Durante a elaboração deste estudo, as referências mais fortes como redes sociais mobilizadoras foram o 
Twitter e o Facebook. Para leitores interessados no midiativismo via WhatsApp, indicamos Silva (2017).
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mais importantes, impulsionadas e impulsionando protestos também no Facebook, 
Youtube e Flickr.

 Já o Twitter, por sua vez, foi uma das ferramentas que mais projetou a Mídia 
Ninja6, inclusive, devido aos argumentos expostos a seguir.

 
Por suas características naturalmente sociais, estruturais e comunicacionais, o Twit-
ter tem sido apropriado para a consecução de ações coletivas, que não apresen-
tam necessariamente cunho político (a exemplo do caráter lúdico da ação Twitter 
CartoonDay 11). Com a tendência à politização dos espaços comuns à vida social 
(GOSS & PRUDÊNCIO, 2004), a lógica da ferramenta tem sido empregada por 
ações ativistas: movimentos recentes no Twitter ilustram como a possibilidade de 
aceder às ferramentas de comunicação, liberdade em emitir e receber e estar inter-
conectado em rede confere ao indivíduo a oportunidade de “se manifestar para o 
mundo” (SCHIECK, 2009, p.1) mesmo quando em um ambiente de opressão esta-
tal. (BATISTA; ZAGO, 2010, p. 141). 

Os autores afirmam que a estratégia para dar visibilidade às ações é a de co-
locar o tema nos trending topics (TT), a lista dos assuntos mais mencionados (“tui-
tados”) nessa rede social. Sabe-se que colocar um tema nos TT é meta comum, em 
iniciativas dos mais diversos teores: do comercial ao político-partidário, do pessoal/
individualista (no sentido dos “15 minutos de fama”, de Andy Warhol) ao coletivo/
solidário, do filantrópico ao de crítica e protesto social, como foi o caso da Mídia 
Ninja nas Jornadas de Junho de 2013. Abordaremos a seguir alguns aspectos cultu-
rais e técnicos acerca das novas mídias.

4 Cibercultura: a internet como esfera pública virtual

Antes de aprofundarmos a cultura marcada pela internet e as novas tecnologias, 
faz-se útil uma reflexão apresentada por Maia (2000) sobre a legitimação da internet 
como esfera pública, no sentido proposto por Jürgen Habermas. A autora examina as 
características da internet como “esfera pública virtual”. Investigando a maneira por 
meio da qual as novas tecnologias da comunicação e informação criam modalidades 
inéditas de interação comunicativa, ela procura legitimar a internet como “esfera pú-
blica” de acordo com a definição do filósofo alemão. De forma crítica, porém, não as-
socia “deterministicamente” tal potencial com a revitalização de instituições e práticas 
democráticas (MAIA, 2000, p. 1). E lança a pergunta: “É a internet um instrumento de 
democratização?”. Segundo Maia (2000, p. 3), Habermas “[...] busca construir um con-
ceito de esfera pública a-histórico, não datado, ‘como um fenômeno social elementar, 
do mesmo modo que a ação, o ator, o grupo ou a coletividade’” (p. 92).
6 Particularmente, por meio da ferramenta Twitcasting, utilizada para a transmissão de vídeos por streaming, 
processos sobre os quais falaremos mais à frente.
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A teoria de democracia deliberativa habermasiana é construída em dois planos. Há 
uma distinção e descrição normativa (a) do processo informal da formação da von-
tade na esfera pública e (b) da deliberação política, a qual é regulada por procedi-
mentos democráticos e é orientada para a tomada de decisão em sistemas políticos 
específicos. Estas são duas dimensões dependentes. Em uma sociedade descentrada, 
a soberania popular procedimentalizada, ligada às esferas públicas periféricas, e o 
sistema político encontram-se intimamente associados. (MAIA, 2000, p. 4.) 

Maia (2000) caminha no sentido da legitimação da internet como esfera pú-
blica, entre outros motivos por oferecer “[...] uma grande variedade de informações, 
não apenas material de origem oficial”, reduzir “[...] os custos da participação po-
lítica” e permitir “[...] envolver diferentes parceiros de interlocução desde a troca de 
E-mails numa base cidadão-cidadão” (MAIA, 2000, p. 15). E abre-se espaço para uma 
identificação das narrativas midiáticas independentes (NMI), como as realizadas pela 
Mídia Ninja, com o conceito de esfera pública quando a autora afirma que Habermas 
propõe, entre os tipos de esfera pública, a esfera pública abstrata, produzida pela 
mídia (leitores, ouvintes e espectadores singulares e espalhados globalmente). Uma 
leitura possível, a partir daí, é que as NMI se enquadram no que o filósofo frank-
furtiano chamaria de “esfera pública abstrata”. Tal reflexão, portanto, legitimaria a 
concepção de internet como esfera pública. 

Resta-nos, porém, lembrar a ressalva feita pela pesquisadora: a internet, “[...] 
apesar de abrir as possibilidades para uma comunicação mais horizontal [...] pode 
ser utilizada de forma altamente hierárquica, reproduzindo padrões autoritários de 
comunicação de grupos sectários e xenofobistas” (MAIA, 2000, p. 11). A autora cita 
como exemplo um caso em que a rede propiciou o fortalecimento de grupos neona-
zistas em Berlim. 

Já no aspecto cultural, podemos afirmar que as NMI têm suas raízes na cultura 
anarquista e libertária, conhecida como contracultura, iniciada nos anos 1960, pros-
seguindo com forte influência nos 1970. Referências de Castells (1999; 2003), bem 
como de Antoun e Malini (2013), sustentam a ligação da internet e das redes sociais 
com a contracultura, cujo conceito recordamos brevemente a seguir, com a contribui-
ção de outro autor, segundo o qual contracultura é uma palavra inventada

[...] pela imprensa norte-americana, nos anos 60, para designar um conjunto de 
manifestações culturais novas que floresceram, não só nos Estados Unidos, como 
em vários outros países, especialmente na Europa e, embora com menor intensidade 
e repercussão, na América Latina. Na verdade, é um termo adequado porque uma 
das características básicas do fenômeno é o fato de se opor, de diferentes maneiras, 
à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições das sociedades do Oci-
dente. (PEREIRA, 1984, p. 8).
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A contracultura somava-se e envolvia-se com os protestos estudantis na Euro-
pa; a luta pelos direitos civis, contra o racismo e a oposição à guerra do Vietnã nos 
EUA; sempre tendo os jovens como principais e mais numerosos protagonistas. As 
manifestações culturais dos jovens – eternizadas pelas imagens de Guevara, Joplin, 
Hendrix, Beatles, Bob Marley e do festival Woodstock – não poderiam deixar de 
influenciar o nascimento da internet. Basta lembrar que a Arpa7 é do final dos anos 
1950, e no início dos 1960 apresentava seus primeiros resultados rumo à formação da 
grande rede de computadores. 

E foram, justamente, jovens que, desistindo de estudos regulares, como Steve 
Jobs, Steve Wozniac, Bill Gates e Paul Allen (CASTELLS, 1999, p. 79-80), nos 1970 
deram suas primeiras contribuições para a revolução tecnológica que começava. E o 
Vale do Silício oferecia-se assim como berço onde aquela experiência se consolidava8. 
Castells menciona as expressões “contracultura” (1999, p. 97) e “cultura libertária” 
(2003, p. 19) relacionadas ao início da internet. Ao anotar que a palavra “libertário” 
tem sentidos diferentes se considerada na Europa ou nos EUA, afirma que a utiliza 
no sentido europeu, como uma “[...] cultura ou ideologia baseada na defesa intran-
sigente da liberdade individual como um valor supremo – com frequência contra o 
governo, mas por vezes com a ajuda de governos, como na proteção da privacidade” 
(CASTELLS, 1999, p. 19). 

Em livro sobre as manifestações de junho de 2013, Antoun e Malini (2013), 
buscam

[...] analisar as conexões entre o mundo digital e analógico, as redes digitais e a 
multidão nas ruas, a linha que conecta a contracultura, as lutas antidisciplinares 
dos anos 60 e 70, a cultura digital, o ativismo hacker, as narrativas midialivristas, as 
demandas por governança, a democracia participativa, o fim da cultura do segredo. 
Estamos falando de um momento de codependência entre diferentes campos e de re-
configuração conceitual e política. (ANTOUN; MALINI, 2013, p.10, grifos nossos). 

Também da contracultura o ambiente cibercultural teria herdado certa relação 
“não capitalista” com o mercado. Falando, por exemplo, de grupos na web, os auto-
res afirmam que grupos são mercados, pois neles algo se trama, algo se conversa, não 
no sentido capitalista de mercado, mas no sentido etimológico de mercato: a feira, o 
lugar onde tudo se troca. 

7 Como se sabe, a Advanced Research and Projects Agency (Arpa) foi o projeto militar que deu origem à 
internet.
8 Apesar da ressalva de Castells de que “[...] o Vale do Silício sempre foi um firme baluarte do voto conser-
vador, e a maior parte dos inovadores era metapolítica, exceto no que dizia respeito a afastarse dos valores 
sociais representados por padrões convencionais de comportamento na sociedade em geral e no mundo dos 
negócios” (CASTELLS, 1999, p. 43).
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Quanto à sua característica anárquica, a cultura da internet aure da estrutura 
tecnológica da rede uma radical oposição à hierarquia. Como se sabe, a rede de com-
putadores, com nós autônomos e iguais, não admite a superioridade de um deles, 
mas, em havendo destruição de um deles, não impede que essa rede se constitua a 
partir dos demais que restaram. Assim, a autonomia e a igualdade entres os atores 
(nodos/nós) das redes sociais não admite a hierarquia. Castells (2003, p. 7) aponta 
a vantagem das redes “[...] em termos de flexibilidade” e o seu contraste com “[...] 
hierarquias centralizadas”. Segundo ele, que considera também organizações empre-
sariais, as redes apresentam uma combinação sem precedentes de flexibilidade e de 
desempenho de tarefa, de tomada de decisão coordenada e execução descentralizada, 
de expressão individualizada e comunicação global, horizontal, que fornece uma for-
ma organizacional superior para a ação humana (CASTELLS, 2003, p. 7). 

Se pensarmos na cultura libertária, como atitude “[...] com frequência contra 
o governo”, como ressalta Castells (1999, p. 19), podemos compreender melhor o 
que Antoun e Malini (2013, p. 133) chamam de “[...] divórcio entre a democracia e o 
Estado” – concordemos ou não – ao falarem abaixo em “[...] organização anárquica 
e transparente das redes”. 

O divórcio entre a democracia e o Estado faz com que as chances da democracia se 
conjuguem com a organização anárquica e transparente das redes, entrelaçando o 
ilimitado poder de fogo da multidão com o ilimitado poder de parceria da comuni-
cação. (ANTOUN; MALINI, 2013, p. 133).

À parte um posicionamento que pode ser visto como uma leitura ufanista ou 
que flerta com a ótica neoliberal do “estado mínimo”, os autores levam ao limite as 
possibilidades da utopia cibercultural.

5 Marcos da cibercultura 

Passamos agora a referir alguns dos principais marcos culturais que definiram 
uma nova forma de ver o mundo. Mesmo se conhecidos, é válido recordá-los para a 
contextualização que ensejamos. Começamos pelo lançamento de Neuromancer, de 
William Gibson, em 1984, romance no qual nascem as expressões “ciberespaço” – ce-
lebrizada, hoje, como uma referência real do nosso cotidiano – e “matriz”, populari-
zada pelo cinema, como recordaremos à frente. “A matriz do ciberespaço consistia, na 
realidade, numa simplificação drástica do sensorium9 humano” (GIBSON, 2013 p. 57):

[...] O ciberespaço. Uma alucinação consensual, vivida diariamente por bilhões de 
operadores legítimos, em todas as nações, por crianças a quem estão ensinando 

9 “Sensorium” (SIC). No original, aparece sem itálico, apesar de a terminação remeter ao latim.
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conceitos matemáticos... Uma representação gráfica de dados abstraídos dos ban-
cos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. 
Linhas de luz alinhadas que abrangem o universo não-espaço da mente; nebulosas e 
constelações infindáveis de dados. Como luzes de cidade, retrocedendo. (GIBSON, 
2013, p. 53). 

É marcante na obra o desencanto com um mundo do futuro – e, de fato, muito 
daquela ficção hoje é realidade –, em que a tecnologia, marcadamente, a biotecnolo-
gia, pode tudo, mas o ser humano perdeu o controle sobre sua criação. E parece não 
sentir falta disso... Considerada a mais famosa obra do gênero cyberpunk, o ano de 
seu lançamento, 1984, apresenta curiosa coincidência com o nome do livro de George 
Orwell que, em 1949, previa uma sociedade dominada pela tecnologia. O romance 
1984 (ORWELL, 1983), por sua vez, é responsável por outra expressão emblemática 
de nossa era conectada: Big Brother, “o grande olho que tudo vê”, traduz o mal-estar 
latente de estarmos sob vigilância – conceito aprofundado pelo filósofo Michel Fou-
cault (1979, p. XVII; 130; 160; 210) – numa sociedade tecnológica. 

Em 1982, o filme Blade Runner – O caçador de andróides10, dirigido por Ridley 
Scott e estrelado por Harrison Ford, apresenta o cenário tecnológico e a temática 
cyborg presentes na cibercultura. Também no cinema, iniciada em 1999, a trilogia 
Matrix, dirigida pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski, retoma a ideia da “matriz”. 
Gibson (2013, p. 8) mencionara a matriz como uma instância ou dimensão, uma “alu-
cinação consensual”11 em que a consciência possa existir “separada do corpo”. Em 
Matrix, um mundo simulado virtualmente é apresentado com imagens e reflexões, 
filosóficas, inclusive, de forma tão convincente que o espectador é levado a pensar na 
possibilidade de não vivermos em um mundo real. Ao lado desses marcos, vale a pena 
citar, o também produzido pelas mesmas irmãs Wachowski12, V de Vingança, tam-
bém ambientado num mundo futuro sob vigilância, que consagra a máscara vista em 
tantas das manifestações libertárias reais características da era cibercultural. Reme-
tendo à Revolução Francesa, o sorridente disfarce branco para o rosto com bigode e 
cavanhaque utilizado pelo protagonista V (Hugo Weaving) assume no filme o aspecto 
estratégico de resistência na união dos dominados – “Todos somos V!” – mas pode 
também levar a refletir sobre o aspecto antiético do anonimato.

10 Mantivemos propositalmente a grafia de “androides” anterior ao acordo ortográfico, que vigorou a partir 
de 1º de janeiro de 2016, por tratar-se de nome próprio original da obra, que é da década de 1980.
11 Matriz seria sinônimo de ciberespaço. É o que se vê no glossário de uma edição de Neuromancer baixada 
da internet. Disponível em: <file:///C:/Users/Marcello/Downloads/Neuromancer%20-%20William%20Gib-
son%20(1).pdf>. Último acesso em: 4 nov. 2017.
12  E também por Joel S. G. Hill, com direção de James McTeigue.
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6 Apropriação tecnológica

Também considerando Castells (1999, p. 69) ao afirmar que “[...] a difusão 
da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os usuários apro-
priam-se dela e a redefinem”, abordaremos agora a questão da apropriação tecnoló-
gica, ou seja, a utilização das tecnologias por indivíduos e coletivos na relação com 
a apropriação feita pelos grandes grupos de comunicação. Urquidi (2004) apresenta 
um estudo que, mesmo não ignorando a tendência do uso das tecnologias de comu-
nicação com fins de dominação, reconhece significativa autonomia no uso delas por 
pessoas ou coletivos na resistência e na luta por interesses não dominantes.

Num contexto de desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e de popu-
larização dos recursos da informática, afirma-se que as possibilidades de relaciona-
mento e intercomunicação social cresceram a ponto de contradizer antigas posturas 
sobre o papel dos meios de comunicação e a transformação dos seus recursos em 
ferramenta de dominação. Garante-se que as novas tecnologias permitiram à popu-
lação se apropriar destas ferramentas sem, contudo, definir-se claramente o que se 
deseja significar com esse novo conceito [de apropriação]. (URQUIDI, 2004, p. 1). 

A autora rejeita, assim, uma aceitação acrítica do conceito de apropriação que 
em certos setores do meio acadêmico atingiu significativo consenso. Revisita, então, 
teóricos os quais alertaram para o fracasso do projeto moderno que previa – com 
o Iluminismo e o progresso tecnológico – a felicidade humana longe da dominação 
e na conquista do bem-estar, para que as pessoas pudessem fruir o belo e a harmo-
nia social. Ela recorda, por exemplo, a denúncia de Jean Baudrillard contra a mídia 
contemporânea: “[...] na busca desse progresso, o que havia de conteúdo social foi 
substituído por uma massa inócua e vazia de pessoas deslumbradas pelos artifícios 
da tecnologia” (URQUIDI, 2004, p. 2). E afirma que a mídia teria iniciado certa pro-
dução de “simulacros” que, em vez de harmonizar a realidade, geravam certa “hiper-
realidade” deletéria. 

Mas Urquidi leva também em consideração, as investigações de teóricos da re-
cepção e dos estudos culturais, como Jesús Martín-Barbero e, mencionando-o, afirma:

Nos meios de comunicação e pelos recursos das novas tecnologias não se reprodu-
zem, apenas, as ideologias, mas também se faz e se refaz a cultura das maiorias. Não 
somente se comercializa alguns formatos, mas se criam e recriam as narrativas onde 
se entrecruzam o imaginário mercantil e a memória coletiva A comunicação não é 
apenas o local da hegemonia, mas o cenário cotidiano do reconhecimento social, da 
constituição e expressão dos imaginários desde os que a gente representa ou os que 
teme, o que tem direito a esperar, seus medos e suas esperanças. (URQUIDI, 2004, 
p. 8). 
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Comparando os dois feixes de visões opostas sobre as tecnologias da comuni-
cação, a autora questiona a previsão de que a popularização dos dispositivos (com 
a queda de preços) garanta, de forma universalizante, uma nova primavera de con-
quistas sociais capitaneadas pela tecnologia. Ela, entretanto, não cede ao fatalismo 
de que a posse dos meios de produção das novas tecnologias assegure vantagens ab-
solutas aos setores dominantes; ao passo que a atual situação abre brechas para que 
cada pessoa e também os coletivos mostrem a sua capacidade de transformação da 
realidade pela apropriação das possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias.

 
8 Hibridismo, mobilidade e tecnologia do tipo “faça você mesmo” 

Quanto ao aspecto técnico dos dispositivos tecnológicos utilizados pelos mi-
diativistas, Morales, Rocha e Souza (2013, p. 7) mencionam o conceito de “hibridis-
mo”. Associada aos celulares – com os quais se pode viralizar instantaneamente uma 
imagem ou a informação de um fato –, a noção de hibridismo tira esses dispositivos 
de uma “analogia simplória” com o telefone. É relevante para a eficácia das NMI o 
fato de o celular congregar, de forma híbrida, funções de telefone, computador, má-
quina fotográfica, filmadora, editor de texto e GPS, entre outras, além de ser portátil 
e conectável às redes sociais mesmo em movimento. O grifo que fazemos na citação 
abaixo marca, além do tema da portabilidade, implícito no da mobilidade, o caráter 
de um trabalho não planejado, típico dos “nativos digitais”:

No caso do “Mídia Ninja”, sua existência é marcada na rede social digital, porém, 
com o traço de inserções de vídeos e outras informações jornalísticas, nos tempos 
da mobilidade. As transmissões são feitas em grande parte por celulares e dispositi-
vos 4G, mais na base do improviso do que de um roteiro predefinido. (MORALES; 
ROCHA; SOUZA, 2013, p. 7, grifos nossos). 

Lembramos agora o estudo de Bittencourt (2014) que, numa análise da cober-
tura do Mídia Ninja nas manifestações de 2013, visa a evidenciar a espontaneidade do 
“[...] uso de mídias do tipo ‘faça você mesmo’ por grupos e indivíduos que se sentem 
oprimidos pela cultura dominante” (BITTENCOURT, 2014, p. 88). Compreendemos 
esse “faça você mesmo” também como o aprendizado sem que seja necessária uma 
formação técnica e uma certificação oficial, característica das NMI acenada como 
improviso e falta de um roteiro predefinido na citação anterior. Essa observação lem-
bra, inclusive, Castells, quando fala em “aprender usando” e “aprender fazendo”, 
construindo a tecnologia: “[...] os usuários apropriam-se dela redefinindo-a” (CAS-
TELLS, 1999, p. 69), como também aprofundaremos à frente.
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9 Como aprendem os nativos digitais 

A partir da reflexão acima, a partir da qual consideramos os integrantes da Mí-
dia Ninja como nativos digitais (PRENSKY, 2001, p. 1)13, julgamos importante apro-
fundar neste momento, mesmo que brevemente, como se dá nos jovens a aprendiza-
gem tecnológica. Essa pergunta emerge, particularmente, quando deparamos com 
os significativos efeitos da cobertura da MN, feita com o uso de celulares, notebooks 
e geradores de energia montados criativamente num carrinho de supermercado que 
eles levavam para o meio dos protestos. Os resultados de tal aprendizado muito im-
pactam a sociedade, como sabemos, ao ver a desenvoltura de jovens e crianças com a 
tecnologia. As manifestações de junho de 2013 foram um evento no qual esses resul-
tados puderam ser sentidos particularmente. 

Duqueviz (2012) enumera as atitudes/aptidões que Veen e Vrakking (apud DU-
QUEVIZ, 2012) atribuem aos “jovens digitais”: habilidades multitarefa; indistinção 
entre conexão virtual ou presencial; leitura textual não linear, hipertextual; busca de 
informação em diversas fontes e por meio de pessoas conectadas em rede; prioridade 
para interações síncronas, para respostas instantâneas; rapidez na execução de tare-
fas e respostas; processamento de grande carga de informação; propensão a compar-
tilhar informação; receptividade ao trabalho colaborativo; flexibilização do conceito 
de privacidade; comunicação sintética; familiaridade com jogos de computador, que 
produzem sensação de atividade, controle e imersão. 

Advêm dessa familiaridade e dessa prática habilidades como discriminação vi-
sual e espacial apurada, sintetização do pensamento por meio de ícones e atenção em 
paralelo, entre outras. Segundo ela, os aparatos tecnológicos, ao longo da história da 
humanidade, atuam na zona de desenvolvimento proximal14das pessoas, por meio 
da internalização das aptidões de aprendizagem demandadas pelas ferramentas que 
emergem em cada época. “Assim, cada cultura se caracteriza por gerar contextos 
de atividades mediados por sistemas de ferramentas, os quais promovem práticas 
que supõem maneiras particulares de pensar e de organizar a mente.” (LALUEZA; 
CRESPO; CAMPS apud DUQUEVIZ, 2012, p. 4). Ela menciona ainda uma “[...] 
nova teoria da aprendizagem que proporciona às NTICs um papel central na apren-
dizagem, o conectivismo” (p. 4). 

13 Segundo Prensky (2001, p. 1), que cunhou as expressões nativos digitais e imigrantes digitais, os imigrantes 
são as pessoas das gerações anteriores à consolidação do mundo virtual e que têm uma relação com as tecno-
logias baseada num esforço de aprendizagem, ao passo que os nativos são os mais jovens, que aprendem essas 
habilidades como se aprende a língua materna, naturalmente e com extrema facilidade.
14 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conceito de Vygotsky (apud SOUZA; GOMES, 2008), seria a 
distância entre o que o aprendiz consegue fazer sozinho e o que ele consegue fazer com a ajuda de um instru-
tor ou de colega mais experiente. 
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A lista de princípios do conectivismo inclui a capacidade de saber mais é mais 
crucial que o que é atualmente conhecido; as conexões de fomento e de manutenção 
são necessárias para facilitar a aprendizagem contínua; a habilidade para perceber 
conexões entre campos, ideias e conceitos é uma competência fundamental; a atuali-
dade (conhecimento preciso, atualizado) é o intento de todas as atividades de apren-
dizagem conectivista; a tomada de decisão é em si um processo de aprendizagem; 
escolher o que aprender e o significado da informação recebida se baseiam numa 
realidade em mutação; alterações no marco da informação afetam a decisão. 

Outro estudo que chamou, particularmente, a nossa atenção foi a dissertação 
defendida por Abreu (2012), justamente porque ele escreveu na condição de nativo 
digital, abordando o universo do videogame como um sistema de aprendizagem:

 
Existe, num ambiente fora do universo escolar, um vasto sistema de aprendizagem 
ocorrendo no ato de se jogar videogames. Resta-nos questionar que aprendizagem 
é essa e quais seriam seus potenciais para a educação de nativos digitais. Em suma, 
buscar compreender as aprendizagens que emergem aos nativos digitais em sua rela-
ção com os videogames (ABREU, 2012, p. 19). 

O autor aponta, entre outras reflexões, para a importância de investigar as 
apropriações que os jovens fazem do mundo dos jogos eletrônicos. A partir da medi-
tação sobre a grande quantidade de tempo no qual esses jovens estão em contato com 
os jogos e com as tecnologias digitais em geral, Abreu argumenta favoravelmente no 
sentido de estarem ocorrendo neles mudanças cognitivas na estrutura cerebral, citan-
do estudos sobre “[...] neuroplasticidade ou plasticidade do cérebro”. Abreu (2012) 
dedica-se, então, a uma reflexão acerca do lúdico e da “seriedade” quando se debate 
o tema dos games. Segundo pesquisas às quais teve acesso, o autor afirma que gamers 
exibem, regularmente, elementos como persistência; assumem riscos, dão atenção 
a detalhes; bem como apresentam peculiar habilidade de resolver problemas (KOP-
FLER, apud ABREU, 2012, p. 33). Falando também a partir da própria experiência, 
Abreu (2012) diz que os nativos digitais não devem ser vistos como uma geração que 
rompe com as anteriores, mas como “[...] indivíduos com afinidades e, em conse-
quência, com expectativas provenientes de uma lógica diferente de se relacionar, no 
processo de produção e consumo de conhecimento, ao viver numa cultura digital” 
(ABREU, 2012, p. 86). Ao falar da indistinção apresentada no comportamento dos 
nativos quanto a entretenimento e trabalho, lazer e estudo, ele admite que no jovem 
“[...] tais elementos se imiscuem e produzem um conhecimento em ressonância com 
esse maquinário neurológico reestruturado pelos devaneios em virtualidades”. 

Ainda sobre aprendizagem tecnológica, acrescentamos a referência a Castells 
(1999, p. 69), já aventada anteriormente. Sobre a geração de conhecimentos e de dis-
positivos de processamento e comunicação da informação, ele fala em “[...] um ciclo 
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de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso”. Segundo ele, nos dois pri-
meiros estágios da “revolução tecnológica”, o processo da inovação fundamentou-se 
em “aprender usando” (CASTELLS, 1999, p. 69). O autor de A Sociedade em rede 
afirma que hoje se vive um “terceiro estágio” no qual se aprende a tecnologia fazendo 
tecnologia, construindo-a.

No terceiro estágio, os usuários aprenderam a tecnologia fazendo, o que acabou 
resultando na reconfiguração das redes e na descoberta e novas aplicações. O ci-
clo de realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, seus usos e seus 
desenvolvimentos em novos domínios torna-se muito mais rápido no novo paradig-
ma tecnológico. Consequentemente, a difusão da tecnologia amplifica seu poder de 
forma infinita, à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas 
tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, 
mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mes-
ma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia como 
no caso da Internet (CASTELLS, 1999, p. 69). 

Quanto a questionamentos sobre essa elaboração do autor, acrescentamos um 
comentário ao final do capítulo. Retomando Castells, para ilustrar o que ele diz com 
“usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa”, à parte os conhecidos casos 
de adolescentes que são contratados por grandes firmas de tecnologia para agregar a 
elas o seu saber intuitivo de usuário – e até de hackers, envolvendo, inclusive, a com-
plexa questão da segurança no ciberespaço –, acreditamos que a Mídia Ninja tam-
bém oferece um bom exemplo disso. Profissionais de comunicação e observadores da 
mídia ficaram impressionados com a forma como eles, à época das jornadas de 2013, 
conjugavam notebooks e celulares num carrinho de supermercado, em verdadeiras 
gambiarras15. Vejamos depoimento de próprio Bruno Torturra, fundador dos “Nin-
jas” (TORTURRA, 2013), ao responder à pergunta de um repórter do El País, que 
chegara da Espanha para cobrir as Manifestações. O entrevistador queria saber do 
que se tratava a “base móvel” da MN, no Largo da Batata, um dos palcos dos protes-
tos, na Zona Oeste paulistana.

Um carrinho de supermercado equipado com um gerador velho, dois laptops, mesa 
de som e de corte de vídeo, duas filmadoras e caixas de som. Sobre toda a parafer-
nália, lona e guarda-chuva preventivos. Soltos na multidão, dois fotógrafos e dois 
cinegrafistas. Contávamos com o wifi liberado de algum vizinho gentil ou com nos-
sos dois instáveis modems 3G para streaming e envio de material aos membros da 
equipe que, assentados na Casa FdE, o recebiam e divulgavam na página da MN 
no Facebook. Era esse o esquema, mambembe e altamente funcional, com o qual 
transmitíamos da rua pela PósTV. O objetivo era, com a criatividade, superar limi-
tes da tecnologia, como o fim da carga de celulares, a sobrecarga do ciberespaço por 

15  “Atualmente, o termo gambiarra tem recebido interpretações que o configuram como uma atitude de im-
provisação, criatividade, solução alternativa, conserto improvisado.” (BOUFLEUR, 2006, p. 35).  
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excesso de usuários durante os protestos, e o acesso a redes wi-fi nas áreas onde estes 
ocorriam (TORTURRA, 2013, online)16.

Com essa reflexão, cremos ter reunido as seguintes ideias: somente, ou pelo me-
nos, predominantemente, seriam nativos digitais os operadores de iniciativas como as 
da Mídia Ninja; e somente, ou predominantemente, os nativos digitais passam pela 
aprendizagem típica que potencializa a atual revolução tecnológica, e que possibilita 
fenômenos como a MN. 

Antes, porém, de concluir o capítulo, reservamos este último parágrafo para 
considerar objeções que possa haver quanto à distinção de estágios tecnológicos feita 
por Castells (1999) e que descrevemos nos parágrafos anteriores. Marcar períodos 
históricos, segundo tais objeções, pode ser pretensioso, quando se sabe que “a in-
venção do método da invenção” foi observada pelo filósofo e matemático britânico 
Alfred Norton Whitehead (1861-1947) já no século XIX (SCHAFER, 1977, p. 108) 
como grande divisor cronológico acerca da tecnologia. Claro que questionamos tam-
bém a última frase do trecho citado, pois dizer que “[...] usuários podem assumir 
o controle da tecnologia” (CASTELLS, 1999, p. 69) pode ser, no mínimo, utópico, 
quando não estrategicamente ideológico. Em nosso entendimento, porém, essa res-
salva não retira a validade da reflexão do sociólogo espanhol ao perceber que pessoas 
comuns, usuários de tecnologia, sobretudo jovens, começam a influenciar a própria 
tecnologia de uma forma, talvez, inédita, no que se refere a NTICs, inclusive, fora – e 
depois – do processo de produção, como observamos com os jeitinhos, as gambiarras 
e a criatividade da Mídia Ninja.

Conclusões

A contextualização histórica das NTICs como marco aplicado à comunica-
ção dos movimentos sociais permitiu-nos perceber as novidades que elas imprimiram 
aos processos de deliberação social e mobilização política. Constatamos o quanto as 
funcionalidades de uma determinada rede social podem ser propícias a mobilizações 
políticas libertárias, mas podem também servir a posturas intolerantes e totalitá-
rias, tanto individuais, quanto coletivas ou institucionais. Vimos que as tecnologias 

16 Outra informação interessante é que, para superar a sobrecarga da internet que dificultava e impedia as 
postagens em meio aos protestos, já que milhares estavam conectados ao mesmo tempo, os Ninjas aproveita-
vam para enviar informes quando a polícia apelava para a violência dispersando os manifestantes. Eles “[...] 
perceberam que o melhor momento para fazer transmissões via rede 3G é quando a polícia entra com a força 
para dispersar os manifestantes. ‘Quando todo mundo guarda os celulares no bolso para sair correndo, é 
hora de sacar os nossos’, diz Torturra” – a citação anterior, foi encontrada em Hessel (2013), encontrada em 
versão on-line, não paginada.
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alteram a relação do midiativismo com a economia, mantendo, entretanto, o tradi-
cional viés crítico ao mercado e ao Estado, característico dos movimentos sociais. 
Ao recordar filmes e livros que marcaram a cibercultura, percebemos o quanto ela é 
comentada e criticada, mas também profetizada e, às vezes, até gerada por essas/com 
a contribuição dessas produções.

O estudo do conceito de apropriação tecnológica é central em nossa pesquisa. 
Possibilitou uma visão equilibrada sobre o papel que as NTICs podem jogar, a favor 
e contra, tanto dos setores dominantes, quanto dos grupos subalternos em atitude 
de resistência. A abordagem da esfera pública virtual como noção harbemasiana de 
esfera pública, por um lado, ancorou o trabalho na tradição filosófica. Por outro lado, 
refletir acerca da produção/improvisação tecnológica realizada pelos midiativistas, 
sobretudo os jovens, possibilitou considerar uma perspectiva libertária incomum – 
não só os “poderosos” fazem tecnologia. Essa perspectiva também dá um relevante 
aspecto concreto às lutas, na medida em que as vincula à técnica. Isso fica enfatizado 
na importância assumida pelo fato de que aquilo que poderia ser um mero disposi-
tivo de comunicação linear – o celular – torna-se ferramenta e até “arma” do midia-
tivismo.

Por fim, as constatações sobre o aprendizado dos nativos digitais levam a con-
templar possibilidades de alcance vertiginoso como a neuroplasticidade dos jovens, 
alterada pela prática intensa que eles têm com os games e gadgets. Vale a pena até 
correr o risco de conjecturar: a que ponto pode mudar a estrutura do cérebro dos 
jovens (e de todos os usuários)? Que tipo de inteligência e capacidades podem advir 
daí? O impacto causado pela Mídia Ninja – na maioria pessoas com menos de 25 
anos, sem poder econômico e político – pode ser um sinal.    

Mas todo entusiasmo intelectual do registro dessas mudanças não nos exime 
da seguinte consideração: apesar da importância e efeitos do midiativismo no cenário 
de revolução epocal em que vivemos com advento do ciberespaço, da cibercultura e 
suas implicações, é preciso vê-lo no contexto da história e subordinado a construções 
culturais consolidadas antes do advento da internet e de suas conexões com a tele-
fonia celular. Investigações sobre as mudanças que o progresso técnico imprime aos 
dispositivos e ao seu manuseio, como também aos comportamentos que daí resultam, 
são importantes para nos situarmos no tempo atual. Vale também observar que essas 
mudanças guardam analogia com outras que ocorreram devido ao surgimento de tec-
nologias no passado, como foram a escrita, a reprodução de manuscritos, a imprensa 
(com seus aperfeiçoamentos), as telecomunicações, o rádio e a TV.
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