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RESUMO

Este texto é resultado de uma pesquisa na modalidade trabalho de conclusão de curso 
e aborda uma investigação sobre as práticas de midiativismo do grupo Anonymous 
no movimento social brasileiro ocorrido no ano de 2013. O objetivo é compreender 
como os novos mecanismos de comunicação inferiram outras possibilidades para os 
atores sociais brasileiros organizarem ações, explanar lutas e indignações durante 
os manifestos em relação aos mecanismos tradicionais de comunicação (a grande 
mídia). A reivindicação, que começou com o Movimento Passe Livre pelo reajuste 
da tarifa do transporte urbano, alastrou-se pelo país e trouxe à tona dezenas 
de insatisfações da população, que saiu de casa para ocupar as ruas e avenidas 
brasileiras. Primeiramente avaliaremos alguns conceitos e dimensões que cercam os 
movimentos sociais contemporâneos, bem como o significado do termo midiativismo. 
Em segundo lugar, faremos um contraponto do uso dos mecanismos tradicionais e 
os novos mecanismos de comunicação pelos ativistas. Por último, caracterizaremos 
rapidamente o movimento brasileiro e identificaremos algumas ferramentas que o 
Anonymous utilizou para legitimar suas causas.

PALAVRAS-CHAVE: Movimento Social, Sociedade em rede, Midiativismo, 
Anonymous Brasil.
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Dimensões do midiativismo no Brasil: 
2013 o ano que não terminou

Introdução 

O ano de 2013 inegavelmente foi marcado, em termos de Brasil, pelas grandes 
manifestações que ocorreram no país. Durante muitos anos não se via uma massa tão 
grande ocupando ruas e avenidas, clamando por melhorias e demonstrando total in-
satisfação em relação a suas condições de vida e aos governantes (que deveriam zelar 
delas). Esse grande movimento motivou esta pesquisa, em que, em suma, pretende-
mos avaliar como os novos mecanismos de comunicação inferiram outras possibilida-
des para os atores sociais brasileiros organizarem ações, explanar lutas e indignações 
durante os manifestos em relação aos mecanismos tradicionais de comunicação (a 
grande mídia).

Os movimentos sociais, literalmente, vêm tomando os espaços públicos e mi-
diáticos nas últimas décadas. Como exemplo recente, há as diversas manifestações 
que vêm ocorrendo no cenário brasileiro, que tomaram as ruas e, diga-se de passa-
gem, as redes sociais. Essas iniciativas civis expandiram-se formidavelmente (FER-
NANDES, 2002). Cabe avaliar alguns recortes que envolvem o assunto. Para isso, 
avaliamos o termo “sociedade civil”, tão difundido dentro desse contexto. Posterior-
mente, percorremos algumas possíveis motivações históricas que contribuem para a 
formação de grupos que reivindicam e clamam por melhorias em suas vidas. Também 
nos debruçamos sob alguns conceitos e dimensões que cercam os movimentos con-
temporâneos, da sociedade em rede de Castells (1999) até o movimento dos movi-
mentos, o movimento antiglobalização, entre outros.

Buscamos caracterizar esses novos movimentos, entender como eles se formam. 
Fizemos um contraponto sobre as possibilidades inferidas pelos meios de comunica-
ção tradicionais (mass media) e os novos mecanismos (Internet e redes sociais) para 
esses grupos, percorrendo os caminhos da mídia tática, e trouxemos à tona a contri-
buição pós-surgimento da Web 2.0. Então, brevemente, caracterizamos o movimento 
brasileiro em um estudo de caso envolvendo o grupo ativista, midiativista ou hacke-
rativista Anonymous Brasil. Tudo isso a fim de avaliar o uso das redes sociais pelo 
grupo e a dimensão das possibilidades que a Internet proporcionou.
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1 Movimentos sociais: conceitos e dimensões

O termo sociedade civil1 é utilizado para definir algumas formas de organi-
zação de indivíduos comuns, mas que unidos formam correntes de força cidadã, no 
esforço de trazer representatividade social. 

Não só isso, Oliveira e Haddad (2001, p. 62) vão mais além, acreditam que so-
ciedade civil “[...] corresponde à população de cidadãos, ou esfera privada, e abrange 
suas variadas formas de organização e expressão – com ou sem fins lucrativos, poden-
do ser legalmente constituídas ou espontâneas e informais”. Para situar-nos, grupos 
de mútua-ajuda, grupos de voluntários, associações de bairro, grupos e associações 
comunitárias, Organizações Não Governamentais (ONGs), organizações de defesa 
da cidadania, entre outras, são exemplos dessas formas de organização. (SCHERER-
-WARREN, 2003). 

No Brasil, principalmente em meados dos anos 70, as insatisfações não só 
existiam, mas se intensificaram com a Ditadura. E mesmo longe aos olhos milita-
res, tomaram espaço algumas ações organizacionais da população insatisfeita. Por 
exemplo, a ideia de comunidade foi estimulada principalmente pela Igreja Católica, 
que nessa época também se sentia enfraquecida diante da força do regime militar. 
(FERNANDES, 2002).

Existem algumas motivações históricas e sociais que, de certa forma, impulsio-
nam a formação desses grupos. É impossível elencar razões concretas, absolutas, até 
porque são muitas e em constante evolução. À medida que foram surgindo diversos 
grupos e causas, as possibilidades se ampliaram muito. Mas existem dois fatores que 
não podemos deixar de avaliar, a perda de autonomia do Estado e o exacerbado cres-
cimento populacional em países da América Latina, especificamente. 

1 Sociedade civil, de acordo com Campbell (1996, p. 717-719): “Trata-se de uma comum no pensmento polí-
tico europeu até o século XVIII. […] A sociedade civil era a arena do cidadão politicamente ativo. Também 
comportava sentido de uma sociedade ‘civilizada’, uma sociedade que ordenava suas relações de acordo com 
um sistema de leis em vez dos caprichos autocráticos de um déspota. […] Na segunda metade do século XIX 
‘sociedade civil’ caiu em desuso. Coube a Antonio Gramsci, nos escritos compilados como Cadernos do cár-
cere (1929-35), resgatar o conceito na primeira parte desse século. Gramsci embora retendo uma orientação 
basicamente marxista, retornou a Hegel para revitalizar o conceito. Na verdade, foi mais longe do que Hegel 
ao desligar a sociedade civil do econômico e ao enquadrá-la no estado. A sociedade civil é a parte do estado 
que se preocupa com a elaboração do consentimento, não com a coerção ou o domínio formal. É a esfera 
da ‘política cultural’. As instituições da sociedade civil são igrejas, escolas, sindicatos e outras organizações 
através das quais a classe dominante exerce sua ‘hegemonia’ sobre a sociedade. […] Nas décadas radicais de 
60 e 70, foi o conceito de sociedade civil de Gramsci o favorito dos que tentaram opor-se às estruturas do-
minantes da sociedade, não pelo confronto político direto, mas travando uma espécie de guerra de guerrilha 
cultural. Cultura e educação eram as esferas onde a hegemonia seria contestada e extinta. […] Tal como no 
século XVIII parecemos sentir uma vez mais a necessidade de definir e distinguir uma esfera da sociedade que 
esteja separada do estado.”
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Após os processos de globalização e a adoção de políticas neoliberais, as re-
formas estatais passaram a acontecer em países como o nosso. Em consequência, os 
Estados perderam autonomia. Influências externas foram impondo condições merca-
dológicas, políticas, econômicas. Ianni (1997a) enfatiza que:

Também no campo dos transportes, habitação, saúde, educação e meio ambiente 
cresceram muito as sugestões, os estímulos, as orientações, os financiamentos e as 
imposições de organizações multilaterais, dentre as quais destacam-se o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstru-
ção e Desenvolvimento – Bird). Sem esquecer que, muitas vezes, as diretrizes dessas 
organizações articulam-se com os interesses das corporações transnacionais ou dos 
países dominantes no âmbito do capitalismo (p. 3).
 

Por conseguinte, segundo Fernandes (2002, p. 16) “[...] se as empresas acos-
tumam-se com as escalas multinacionais, se os governos gestam mecanismos de ne-
gociação e sansão globais, urge internacionalizar os instrumentos de participação 
cidadã [...]”.

Por isso, os atores sociais dos países de Estados enfraquecidos, tendo como 
pano de fundo a democracia, vêm procurando espaços para defender suas necessida-
des e atuar na política, mesmo que de uma forma alternativa. Sobre isso Ianni (1997a) 
afirma:

Ao intensificarem e generalizarem as injunções “externas”, as condições e as possi-
bilidades da soberania alteram-se, redefinem-se e também reduzem-se. Se cresce a 
importância das injunções “externas”, configurando a dinâmica da globalização, 
pode reduzir-se a importância das forças sociais “internas”, no que se refere à orga-
nização e às diretrizes do poder estatal. Daí o hiato crescente entre a sociedade civil 
e o Estado. (p. 3).

Além dessa perda de autonomia do Estado, o exacerbado crescimento popula-
cional em países da América Latina, que foi de 210 para 450 milhões de 1960 e 1990, 
provocou situações caóticas nas cidades. Obviamente, faltou estrutura suficiente para 
atender a todos os cidadãos, resultando em problemas de transporte, moradia, se-
gurança, etc. Consequentemente, surgiram insatisfações que os cidadãos comuns da 
esfera pública necessitam expor, falar ou simplesmente manifestar na tentativa de 
mudar a realidade em que vivem. (FERNANDES, 2002).

Então, coletivos, associações, organizações, agremiações, entre outros movi-
mentos, foram crescendo e, à medida que se inter-relacionaram as ações desses tantos 
grupos, eles já não se limitam mais a um país ou região. E é aí que pensamos em mo-
vimentos sociais. A autora Scherer-Warren (2003) diz que
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Podemos começar a falar de movimentos sociais quando começam a surgir práticas 
de lutas pela cidadania que transcendem as reivindicações específicas, particulari-
zadas, de cada associação. O movimento social transcende a prática localizada e 
temporal de uma organização. Quando começam a se formar redes que articulam 
um conjunto de organizações e sujeitos podemos falar sobre a existência de movi-
mento social. (p. 30). 

Considerando alguns modelos de movimentos sociais, podemos pegar o movi-
mento ecológico. Ele é um combinado de práticas e valores que transcendem os gru-
pos de ecologistas ou as ONGs. Assim como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) no Brasil, há outros movimentos que se organizam em acampa-
mentos, assentamentos, sem contar as organizações, ONGs de referência, todos eles 
conectados, formando redes, formando o movimento social (SCHERER-WARREN, 
2006).

Mas definir precisamente um movimento social não é o que se pretende. É com-
plexo demais; são inúmeras as questões e os grupos que se organizam. Inclusive, as 
nomenclaturas já são incontáveis para os movimentos contemporâneos, há quem cha-
me de “movimento dos movimentos”, “movimento antiglobalização”, “movimento 
altermundialista”. (LOVINK, 2011).

A partir da década de 1970, surgiram muitas nomenclaturas para as formas 
de organização cidadã que ganhavam ênfase, principalmente na mídia. A expressão 
“sociedade civil organizada” foi uma delas. Também a expressão “organizações da 
sociedade civil – OSC” tornou-se conhecida e aludia. (OLIVEIRA, HADDAD, 2001).

Por ora, as Organizações Não Governamentais (ONGs) merecem destaque es-
pecial nos parágrafos seguintes, dada a relevância e notabilidade de seus trabalhos. 
Nos anos 70, falando de Brasil, elas se formaram à margem de algumas instituições 
de ensino superior, que igualmente sofriam repressões estatais por alguns grupos de 
educação que não o tradicional (escolar). (FERNANDES, 2002).

Uma característica essencial que difere as ONGs das associações de moradores, 
sindicatos e movimentos sociais, é que elas não “falam” ou “agem” representando 
terceiros. Fazem isso em nome delas mesmas, representando “ela” (seu trabalho) e 
não “alguns” (pessoas). (FERNANDES, 2002).

As ONGs são exemplos bem expressivos por comportarem uma temática ex-
tensa de causas, necessidades e carências das comunidades. Mas, vimos o quanto a 
sociedade moderna é composta de uma sociedade civil multifacetada. E, pela lógica, 
enquanto existir poder construído por meio das instituições formadas por valores 
e crenças particulares, existirão indivíduos discordando, sentindo-se ameaçados ou 
esquecidos por elas (CASTELLS, 2013).

O próprio movimento ocorrido em 2013 no Brasil começou pelos R$ 0,20 cen-
tavos de aumento da tarifa do transporte. Primeiro foi em Porto Alegre, depois em 
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Florianópolis, São Paulo e estendeu-se pelo país inteiro, trazendo à tona insatisfações 
generalizadas, até a Copa do Mundo de Futebol virou motivo para manifestação.

Porém existe uma questão-chave atualmente compartilhada entre todos os mo-
vimentos de grande visibilidade, do Egito a Nova York, que diz respeito à forma de 
interagir dos cidadãos. O uso de novos mecanismos comunicacionais está se fazendo 
presente, capacitando indivíduos a articularem ações coletivas, mobilizando centenas, 
milhares e milhões de pessoas. Uma organização exemplar, uma organização em rede.

2 Organização em rede

Fazemos parte de uma sociedade organizada em rede. Nossas relações estão cada 
vez mais conectadas. Castells (2013, p. 11), como sociólogo atento que é, afirmou: “[...] 
os seres humanos criam significado interagindo com seu ambiente natural e social, co-
nectando suas redes neurais com as redes da natureza e com as redes sociais”. 

Nessa organização da sociedade em rede, o ponto crucial é a comunicação. 
Para Castells (1999), estamos vivendo a era da informação. Ele fala em “informacio-
nalismo” fazendo uma alusão ao “industrialismo”, justamente porque presenciamos 
uma grande revolução, assim como foi a industrial. Só que agora é o desenvolvimento 
tecnológico e o conhecimento obtido a partir dele que estão revolucionando.

Portanto, somos uma sociedade vivendo a era da informação (CASTELLS, 
1999), e não só isso, da tecnologia, da rapidez e da interatividade da informação nos 
mais variados níveis, seja nas empresas, entre os trabalhadores, na própria economia, 
no sistema capitalista, na mídia, etc. As relações interpessoais são orientadas a partir 
de redes, conexões (CASTELLS, 1999). Ou, como assinalou Bauman (2007): “A ‘so-
ciedade’ é cada vez mais vista e tratada como uma ‘rede’ em vez de uma ‘estrutura’ 
(para não falar em uma ‘totalidade sólida’): ela é percebida e encarada como uma 
matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um volume essencialmente infinito 
de permutações possíveis.” (p. 9).

Os movimentos sociais comportam muitos moldes e tamanhos, sendo mui-
to pequenos ou atingindo até milhões de pessoas. Eles podem reivindicar ou tentar 
mudar causas que são legitimadas em leis e aceitas na sociedade. Inclusive podem 
surgir contra-movimentos, uma maneira de ir de encontro ao que um determinado 
movimento acredita. O uso da tecnologia, aliado às formas de ação atuais, veio para 
somar dentro da esfera dos movimentos (GIDDENS, 2005).

Outro conceito importante é trazido por McLuhan, quando observava o pro-
gresso nas formas de interação da sociedade moderna. Para ele, os seres humanos 
retomaram o conceito de viver em tribo, só que, dada a evolução dos meios de comu-
nicação e das relações interpessoais, trata-se de uma aldeia global.

Mas certamente as descobertas eletromagnéticas recriam o “campo” simultâneo de 
todos os negócios humanos, de modo que a família humana existe agora sob as 
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condições de uma “aldeia global”. Vivemos num único espaço compacto e restrito 
em que ressoam os tambores da tribo. [...] A exteriorização de nossos sentidos cria 
o que Chardin chama a “noosfera”, ou seja, o cérebro tecnológico do mundo. Ao 
invés de transformar-se em uma vasta biblioteca alexandrina, o mundo converteu-se 
num computador, num cérebro eletrônico, exatamente como numa peça, infantil de 
ficção científica. (MCLUHAN, 1977, p. 58-59).

Já em 1977, a visão de McLuhan era muito à frente. De fato, os cérebros ele-
trônicos existem atualmente, as bibliotecas compilaram-se e se tornaram acessíveis 
por meio de sites na Internet. Hoje, podemos buscar informações acerca daquilo que 
desejamos saber ou conhecer, independente da disponibilidade de tempo e desloca-
mento. E os indivíduos, engajados em correntes de comunicação, mesmo pretenden-
do uma revolução, podem agir individualmente. Tudo vai depender da conectividade 
que estabelecem nas redes. (CARDOSO; LAMY, 2011).

Atualmente, percebemos que as manifestações que vêm ocorrendo estão uti-
lizando ainda mais os novos recursos da comunicação em rede. É o caso do Egito, 
Brasil, Nova York, Espanha.

3 Os mecanismos tradicionais (mass media) 

Já parou para pensar quem são e como se organizam os proprietários da mí-
dia? A mídia impressa, como revistas, jornais, livros, etc., são em geral empresas 
privadas que possuem donos. E mesmo que esses donos ou autores prezem pela 
neutralidade ou apartidarismo só o fato de optarem por uma matéria, notícia ou 
vertente científica já é, de certa forma, uma orientação desejada e manipulada. 
(GUARESCHI, 2009).

Ao fazerem isso, eles assumem posições políticas e teóricas diante de situações, 
prezando pelo que está sendo dito ou feito. As pessoas que compram ou assinam mí-
dias impressas é que, consentindo ou não, serão de certa forma controladores dela. 
(GUARESCHI, 2009). 

Já a mídia eletrônica é outra história. Em terras tupiniquins, a televisão e o 
rádio são concessões públicas e, em tese, não podem ter donos, no entanto existem 
concessões firmadas por um período de tempo para prestar principalmente serviços 
educacionais, artísticos e culturais à sociedade. E existem leis2 que regulamentam a 
política da mídia brasileira (GUARESCHI, 2009).

2 Alguns artigos e incisos da Constituição Federal regulamentam a comunicação no Brasil, alguns deles são: 
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, pro-
cesso ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. [...] § 5º Os meios 
de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. [...] Art. 
221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: I – 
preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II – promoção da cultura nacional e 
regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; III – regionalização da produção 
cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; IV – respeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família.” (BRASIL, 2003, p. 127-128).
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O surgimento do rádio, da TV e de outras mídias foi algo positivo para as so-
ciedades, já que são inovações técnicas que possibilitam intercâmbios diversificados. 
Mas, infelizmente, “diversidade” é uma palavra incoerente para realidade que vive-
mos no âmbito dos meios de comunicação de massa no Brasil. Para Herz, Osório e 
Görgen (2002), 

Ao longo de quase quatro décadas, enquanto expandiam-se País à dentro, com a 
patriótica missão que lhes foi atribuída, as redes de TV aberta também forjaram 
um mapa do Brasil baseado nos interesses políticos, e comerciais privados dos seus 
proprietários. Células desses interesses foram disseminadas em cada recanto do País 
sob a forma de grupos afiliados às redes. O resultado foi a criação de um Brasil 
refém de grandes empresas de mídia, imunes a qualquer forma de controle público, 
comandadas de forma vertical e sustentadas em alianças regionais que reproduzem 
e amplificam ideias, concepções e valores para 170 milhões de habitantes. (p. 17). 

Esses poucos, muitas vezes, são parte ou pelo menos defendem os interesses das 
elites empresariais e de políticos que acabam formando um conglomerado de ideolo-
gias que favorecem a si próprios (HERZ; OSÓRIO; GÖRGEN, 2002).

Guareschi (2007), em uma de suas obras, também nos conta a respeito: 

Caso brasileiro registra uma escandalosa concentração dos meios de comunicação 
nas mãos de poucos. Dados da Federação Nacional dos Jornalistas (1991, p. 16) re-
vela que nove famílias (Marinho, Bloch, Santos, Saad, Frias, Mesquita, Levy, Civita 
e Nascimento Brito) controlam cerca de 90% de tudo o que os brasileiros lêem, 
ouvem e vêem pelos meios de comunicação social. O que acontece no país e, em 
parte, uma continuação do que aconteceu com as capitanias hereditárias no início 
de nossa colonização: o Brasil foi loteado entre algumas famílias e, em sua estrutu-
ração histórica, essa concentração ainda se mantém. Venício Lima (2004) traça essa 
história, mostrando que o que existe hoje são enormes latifúndios midiáticos nas 
mãos de algumas famílias. (p. 125-126). 

Além do que, os conteúdos transmitidos nem sempre apoiam manifestações 
artísticas, pluralidades regionais e outros tipos de produção nacional. O que perce-
bemos é que o espaço público midiático dos meios de comunicação tradicionais é 
feito de forma unilateral, isto é, sempre estarão por trás interesses particulares dos 
donos das concessões, amigos deles, políticos, maçons, etc. Por mais que se preze 
pela neutralidade da informação, da ética, podem se usar estratégias para beneficiar 
uns e outros, ocultar acontecimentos ou dar maior ênfase à outra notícia para tentar 
abafar alguns fatos. Sobre isso Guareschi (2007) afirma, 

A mídia não só diz o que existe e, consequentemente, o que não existe, por não ser 
veiculado, mas dá uma conotação valorativa, de que algo é bom e verdadeiro, à re-
alidade existente. […] a mídia, hoje, coloca a agenda de discussão. Isto é, segundo 
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as pesquisas, cerca de 82% dos temas e assuntos que são falados no trânsito, no 
trabalho, em casa, nos encontros sociais são colocados à discussão pela mídia; ela 
determina, até certo ponto, o que deve ser falado e discutido. […] se a mídia decidir 
que algum assunto, ou algum tema, não deve ser discutido pela população de deter-
minada sociedade, ela tem o poder de excluí-lo da pauta! (p. 118-119). 

Essa espécie de censura “inconsciente” ou “mascarada” que algumas redes de 
comunicação impõem está sendo percebida por uma parcela da população. Atual-
mente, muitos atores da sociedade civil vêm procurando outros espaços, onde te-
nham vez, voz e o mais importante: visibilidade. Não é de se estranhar que ativistas 
ou os próprios movimentos sociais utilizem novos mecanismos de comunicação como 
forma de legitimar o que está se passando, criando um espaço bilateral de comunica-
ção, pelo que vemos, cada vez mais é a hora de falar.

4 Os novos mecanismos (Web e redes sociais)

O avanço da tecnologia propiciou que o termo “mídia tática” fosse utilizado na 
sociedade contemporânea e esteja relacionado às formas de utilização dos novos me-
canismos de comunicação. Como disse Lovink (2011, p. 277): “O termo ‘mídia tática’ 
surgiu na esteira da queda do Muro de Berlim como uma onda de renascimento do 
midiativismo3, em que se misturou o trabalho político da velha escola, engajamento 
dos artistas, com as novas tecnologias”. Ou seja, quando algumas mídias começam 
a ser controladas por cidadãos comuns – jornais alternativos, vídeos, DVDs, etc. – 
como sintetizou Lovink (2011, p. 277), esses dispositivos “[…] não mais faziam parte 
de um circuito fechado e identitário”. É justamente este o ponto. Concretizaram-se 
sistemas comunicacionais horizontalizados, não mais dependentes de um ponto de 
vista produzido por elites dominantes, políticos, etc., isso já representava uma vitória 
para muitos estudiosos, e os movimentos sociais incorporaram tal novidade. 

3 Ultimamente muito se tem visto o termo difundido por aí. Ele tem a ver com o uso e a incorporação das 
mídias por ativistas, por isso, “midiativismo”. É uma estratégia para estender uma ideia, causa, luta, um 
evento e mais uma infinidade de coisas, utilizando as mídias como alicerce. Isso se acentuou ainda mais pós-
-Web 2.0, com o uso de sites de redes sociais. Como disse Maciel (2012, p. 8), midiativismo está relacionado 
com uma “[...] ação política fundamentada nas mídias”. Ou, para melhor compreender o surgimento dessa 
terminologia, Maciel (2012, p. 69) afirma: “Nos anos 1990, com a popularização dos computadores pessoais 
e interface web (modo gráfico da internet), as possibilidade interativas dos tempos ativista do rádio pareciam 
ser recolocadas com ainda mais convicção. A democratização da comunicação, novamente, voltava a fazer 
parte dos horizontes dos militantes. A experiência paradigmática desse processo é a formação de uma rede 
de comunicação produzida por ativistas em luta: a Rede Indymedia ou os Centros de Mídia Independente, 
organizados globalmente contra os maléficos que a chamada globalização econômica trazia para diversos 
países do mundo. Foram essas experiências, de acordo com alguns autores, que deram ensejo ao neologismo 
midiativismo”.
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Com a Internet isso intensificou-se. Ela revolucionou a forma de relação inter-
pessoal dos seres humanos, que agora têm mais fácil acesso a grupos, pessoas, orga-
nizações, entidades, mercadorias, serviços, entre outras coisas. 

A Internet, por um lado, é uma fonte de democratização da informação nas 
sociedades, no sentido de uma grande massa poder produzir, dar resposta e escolher 
conteúdos que lhes interessam. Por outro lado, ela não pode ser entendida como a 
solução de todos os problemas comunicacionais; na realidade, está muito longe disso. 
As técnicas foram melhoradas, amplia-se a propagação da informação, como acen-
tuou Wolton (2007, p. 134, grifo do autor): “[...] as técnicas não bastam para criar 
a comunicação.” Isto é, a existência de técnicas não é suficiente para incidir uma 
comunicação mais democrática na sociedade. “Enfim, a “multiconexão” não é por 
si só um projeto de comunicação e um grande número de transmissões não acarreta 
forçosamente uma maior comunicação.” (WOLTON, 2007, p. 134).

Então, o que o autor validamente advertiu é que muita coisa que circula na 
Web não é informação totalmente segura. Que o fato de alguns teóricos tratarem as 
novas tecnologias como algo místico, como a solução de todos os males, é um tanto 
duvidoso. (WOLTON, 2007).

Dentro de um contexto como o dos movimentos sociais, o uso das novas mídias 
é uma ótima possibilidade para suas realizações. A tecnologia abriu portas para a 
sociedade civil organizar-se, e é assim que devemos tratá-la, como uma possibilidade. 
Como assinalou Castells (2002) citado por Rüdiger (2011, p. 141):

A internet não é um instrumento de liberdade, mais também não é uma arma a ser-
viço de uma dominação unilateral […]. A comunicação em rede não pode ser vista 
como sucedâneo da mudança social ou de reformas políticas. Todavia, nivelando de 
algum modo o terreno da manipulação simbólica e ampliando as fontes de comu-
nicação, contribui bastante para a democratização [da sociedade]. A Internet põe 
os cidadãos em contato por meio de uma ágora pública, através da qual eles podem 
exprimir suas preocupações e partilhar suas esperanças. 

Por meio da Internet, armam-se relações, estratégias, debates e divulgação das 
lutas – até mesmo das repressões que os movimentos sofrem. Tudo isso produzido 
por um viés que não o da mídia tradicional e para muitas pessoas.

Os movimentos sociais estão cada vez mais relacionados com as redes, consti-
tuindo-se em organizações virtuais. São formados por redes abertas – o que maximiza 
a participação e serve de proteção, já que não existem alvos específicos a serem repri-
midos por alguma força superior. A Internet, aliada às ações desses grupos, garante 
que se tenha liderança e coordenação, mesmo não centralizadas. Como assinalou 
Castells (2013, p. 160): “[...] a conexão em rede como modo de vida do movimento 
protege-o tanto dos adversários quanto dos próprios perigos internos representados 
pela burocratização e pela manipulação.” 
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Com a Web 2.0 isso intensificou-se, como bem assinalou Silva (2009, p. 35): 
“[...] a Web 2.0 é uma rede digital que deixa de ser uma simples vitrine de conteúdos 
multimídia para se tornar uma plataforma aberta, construída sobre uma arquitetura 
baseada na participação de seus internautas.”

Ela tem a ver com o surgimento de “[…] aplicações mais representativas” (SIL-
VA, 2009, p. 35), ou seja, os cidadãos não apenas consomem conteúdo da Internet, 
mas passam a produzi-lo também. São exemplo o surgimento de redes como o Fa-
cebook, YouTube, blogs, Wikipédia, MySpace etc. “A Web 2.0 tem se caracterizado 
por serviços on-line e por potencializar as formas de publicação, compartilhamento 
e organização de informações, além de ampliar os espaços para as interações entre os 
participantes do processo […]” (SILVA, 2009, p. 36)

5 Caracterização do movimento brasileiro

Foi em junho de 2013, surpreendentemente uma mobilização em massa tomou 
as ruas de muitas cidades brasileiras. Nem os próprios representantes do Movimento 
Passe Livre (MPL) – o grupo responsável pela causa inicial das manifestações – imagi-
navam que a participação popular seria tão grande. Eles não agiram sozinhos, outros 
movimentos, como a Assembleia Nacional de Estudantes – Livre (Anel), o Juntos! e o 
Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), são exemplos de alianças que cla-
maram para o não aumento das tarifas do transporte público na cidade de São Paulo. 
(NABUCO et al., 2013, p. 32)

Na tarde de quinta-feira, dia 6 de junho de 2013, foi a primeira manifestação 
em São Paulo organizada pelo Movimento Passe Livre. Jovens ocuparam o Theatro 
Municipal, no centro da cidade. De início eram poucas pessoas (em comparação a 
depois) manifestando-se contra o aumento de 20 centavos na passagem do transporte 
público (que sofrera reajuste no começo daquele mês). Antes disso, nas cidades de 
Porto Alegre e Florianópolis, o Movimento Passe Livre já havia organizado manifes-
tações como esta, mas sem muito resultado. (CONTI, 2013).

Num primeiro momento, muitas organizações, grupos, igrejas, etc. nem abri-
ram a boca para falar a respeito do que estava acontecendo, e a imprensa tratou os 
manifestantes como arruaceiros. A polícia saía às ruas para fazer o que eram treina-
dos a fazer: caçar bandidagem. Balas de borracha, spray de pimenta, gás lacrimogê-
neo e outras armas repressoras foram usadas contra manifestantes e jornalistas que 
ali tentavam se manifestar ou trabalhar. (CONTI, 2013). 

São Paulo, sendo a maior cidade do país, já demandava uma representatividade 
considerável e houve quatro atos praticamente consecutivos na cidade organizados 
pelo Passe Livre. No dia 17 de junho, conhecido como o Quinto grande ato – uma 
cidade contra o aumento, o número de pessoas no Largo da Batata (segundo cálculos 
alternativos na Internet) foi de 400 mil. E, fora de São Paulo, mais de 350 cidades 
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brasileiras aderiram às manifestações, que virou um grande evento, com muitas rei-
vindicações – contra a realização da Copa do Mundo de Futebol no ano seguinte, 
melhora dos investimentos em educação e saúde, democratização da comunicação, 
entre outros protestos. (CAROS AMIGOS, 2013).

As pessoas começaram a perceber que havia algo errado, a grande mídia por-
tava-se estranhamente; para muitos que ali estavam, a cobertura da mídia tradicional 
era amena, ocultava fatos e tratava todos como vândalos – referindo-se a uma parcela 
que depredava o patrimônio público e que se confrontava com os policias. Só que, 
com isso, essa grande mídia acabava generalizando os demais, inclusive o Movimento 
Passe Livre, que tinha uma orientação pacífica. Muitos repórteres e jornalistas que 
trabalhavam na cobertura dos eventos saíram feridos ou foram presos. Os manifes-
tantes e observadores apostavam na produção independente de vídeos, fotos, textos, 
etc. que caía nas redes da Internet para legitimar outra realidade. Com isso, as auto-
ridades perdiam a credibilidade e mais pessoas saíam as ruas, confirmando presença 
pelo Facebook e depois ocupando a cidade. (ALLEGRINI, 2013). 

E, para finalizarmos, traremos um estudo de caso para caracterizar o uso dos 
espaços cibernéticos por ativistas brasileiros, ou melhor, midiativistas, a fim de ana-
lisar a relação desses atores com os sites de redes sociais e uma possível contribuição 
deles ao movimento.

6 As redes sociais no movimento brasileiro: estudo de caso do Anonymous Brasil

Utilizando elementos da mídia tática e as possibilidades da Internet, o grupo 
Anonymous apropriou-se das redes para praticar a militância virtual e estabelecer 
uma comunicação horizontal com os cidadãos. Não só isso, o grupo ocupou as ruas 
também, sendo parte integrante desse universo multifacetado dos movimentos so-
ciais nesta “sociedade complexa”. (SCHERER-WARREN, 2003) 

O Anonymous – que em português significa “anônimos” – não é um grupo de 
origem brasileira, na realidade é uma rede que se espalhou mundo afora, inclusive no 
Brasil. Acredita-se que, em meados do ano de 2003, deu-se seu surgimento. Trata-se 
de um grupo de hackers internacional que utiliza a Internet para fazer ativismo, por 
isso também os chamam de “hackerativistas”. Não possuem líderes definidos e suas 
identidades são preservadas. Utilizando réplicas das máscaras do filme V de Vingança 
os participantes não mostram os rostos e muitos utilizam nomes falsos na rede. (TE-
CHTUDO, 2013) (VALENTE; MAGALHÃES, 2013) (WIKIPÉDIA, 2013)

Sobre o Anonymous, Primi (2013, p. 24) acentuou: “[...] o já mais que conhe-
cido Anonymous é um dos retratos dessa nova militância, que passa da rede de com-
putadores para as ruas. O grupo surgiu em 2003 e reúne vários grupos sob o mesmo 
nome, todos comandados por um ‘cérebro coletivo’”. 
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Essa coletividade ainda envolve muitos mistérios e simbolismos. Sabe-se que 
suas ações são ligadas aos interesses públicos e, sob o pretexto de defendê-los, eles 
não hesitam em derrubar páginas na Internet. Mas, ao mesmo tempo, também reali-
zam ações sociais. Nas manifestações brasileiras, eles atuaram fortemente, segundo 
Primi (2013, p. 24): “[...] os hackerativistas reverberaram as ações do Movimento 
Passe Livre e atuaram na rede, derrubando, por exemplo, o perfil da Veja no Twitter, 
onde se publicava as velhas ideias reacionárias.” Mas eles não são apenas “hackers”, 
esta é uma das armas do grupo apenas.

O grupo criou um site de rede social próprio, chamado AnonySocial (FIGURA 
1). Lá, quem desejar, cria perfil, publica fotos, vídeos, eventos, cria fóruns, algo muito 
semelhante ao Facebook, mas com intenções mais específicas e ligadas a causas so-
ciais. Segundo informações retiradas do site, “[...] a Anony Social é uma rede social 
criada a partir de iniciativa privada, ela foi criada com a intenção de ter um lugar 
onde todos pudessem compartilhar seus ideais sem ter nenhum tipo de controle do 
governo ou censura, como acontece em outras redes sociais”. (EQUIPE ANONBR-
NEWS, 2013).

Castells (2013) aborda esse tipo de ação de empoderamento dos cidadãos sobre 
as ferramentas digitais:

A contínua transformação da tecnologia da comunicação na era digital amplia o al-
cance dos meios de comunicação para todos os domínios da vida social, numa rede 
que é simultaneamente global e local, genérica e personalizada, num padrão em cons-
tante mudança. O processo de construção de significado caracteriza-se por um grande 
volume de diversidade. Existe, contudo, uma característica comum a todos os proces-
sos de construção simbólica: eles dependem amplamente das mensagens e estrutura 
criadas, formatadas e difundidas nas redes de comunicação multimídia. (p. 11). 

FIGURA 1 – Página do site de rede social AnonySocial.

Fonte: Anonysocial, 2013, online.
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A criação e o uso de uma rede social própria é uma possibilidade de comuni-
cação horizontal alcançada graças à Internet. Lá eles podem trocar ideias e debater 
livremente os assuntos de interesse, muito diferente do que ocorre com a mídia tra-
dicional. Nesse sentido, Castells (2013) entende os movimentos sociais atuais como 
organizações capazes de exercer um contrapoder, possibilitado pelo uso dessas redes. 
Ele assim divagou: 

Os movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-se, em primeiro lugar, 
mediante um processo de comunicação autônoma, livre do controle dos que detêm 
o poder institucional. Como os meios de comunicação de massa são amplamente 
controlados por governos e empresas da mídia, na sociedade em rede a autonomia 
de comunicação é basicamente construída nas redes da internet e nas plataformas de 
comunicação sem fio. As redes sociais digitais oferecem a possibilidade de deliberar 
sobre e coordenar as ações de forma amplamente desimpedida. (p. 14).

Esse é o maior ganho no uso da Internet pelos movimentos sociais, a via al-
ternativa de comunicação, de produção de informação. E, para configurar isso, no 
exemplo que segue, ocorrido bem no período das manifestações, o apelo é do usuário 
de nome “Anon_SombraRJ”. Ele postou no dia 14 de junho de 2013, a foto de um car-
ro destruído nas manifestações. Segundo ele, uma bomba de gás que a polícia soltou 
feriu um idoso de 74 anos.

FIGURA 2 – Usuário Anon_SombraRJ posta foto de um carro atingido nos protestos. 

Fonte: Anonysocial, 2013, online.
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Não pretendemos julgar a veracidade dos fatos, nem saber em qual cidade 
ocorreu ou quem era esse idoso. Mas, se isso realmente aconteceu, a denúncia é no-
bre e serviu de alerta a outros manifestantes para tomarem cuidado. Nesse sentido, o 
uso deste canal serve para legitimar a visão dessa pessoa, que provavelmente não teria 
vez em outros canais. 

Na rede, além da AnonySocial, o Anonymous criou página na Web, contas no 
Twitter e Facebook e até uma rádio online que leva o nome do grupo. Mais que isso, 
possuem muitos perfis e não sabemos se o que está ali é um legítimo Anonymous, 
afinal como saberemos? Isso se dá devido à generalização da apropriação da imagem 
deles na rede. Mas o que buscamos avaliar são as ferramentas utilizadas por grupos 
que levam o nome deles, ferramentas estas que são exemplos cibernéticos de mídia 
tática. 

Retomando a mídia tática, vale observar que ela não se limita à Internet, sendo 
muito mais abrangente do que imaginamos. Vale de tudo na sociedade em rede. Para 
Lovink (2011), o que os “fazedores de mídia tática” não fazem é ficar aquém das pos-
sibilidades midiáticas, ou iludidos quanto ao mito da salvação online. 

Com muita facilidade, a energia dos fazedores de mídia tática se perde no interior 
desse emaranhado chamado Internet, um lugar que todos amamos detestar. É bas-
tante tentador se perder ali, acreditando que a Internet é a “mídia que acaba com 
todas as mídias”. O que os fazedores de mídia tática têm feito é justamente desen-
corajar grandes expectativas em torno do grande potencial libertador de todas as 
tecnologias, sejam elas velhas ou novas, ao mesmo tempo em que não se deixam 
capturar na armadilha do pessimismo cultural. Ao contrário, buscam-se maneiras 
de conectar o banal com o exclusivo, o “popular” com a “alta arte”, o “lixo comum” 
com as grifes mais luxuosas e caras. Em termos técnicos, isso significa encontrar 
meios de conectar, retransmitir, desconectar – e tornar a conectar – um verdadeiro 
manancial de frequências de rádios piratas, vídeo arte, animação, redes sem fio, 
jogos, jam sessions musicais, cultura xerox, performances, robótica aplicada à edu-
cação, filmagens, grafitagem de rua e (não esquecer!) códigos de computação. (p. 
281, grifo do autor). 

Na FIGURA 3, vemos outra imagem publicada na página do Facebook do gru-
po Anonymous Brasil, no dia 6 de junho de 2013. Trata-se do apoio aos protestos 
contra o aumento da tarifa em São Paulo, que ocorreu no dia seguinte, 7 de junho (o 
segundo ato), e foi coordenado pelo Movimento Passe Livre.
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FIGURA 3 – Página do Facebook Anonymous Brasil

Fonte: Anonymous Brasil, 2013, online.
 
O número de compartilhamentos dessa imagem chegou a 413, e o número de pes-

soas que “curtiram”, 300. Já no Twitter, um dos perfis (até o momento desta pesquisa) 
conta com 79.079 “seguidores”. Existem alguns outros grupos que utilizam o nome do 
grupo; no Facebook, há pelo menos cinco “comunidades” que levam o nome Anony-
mous Brasil. O Twitter “@AnonBRNews” também atuou fortemente desde o princípio 
das manifestações paulistanas para a divulgação das lutas. A FIGURA 4 ilustra isto: 

FIGURA 4 – Post no Twitter “@AnonBRNews” nos dias 6 e 7 de junho
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Fonte: Anonymous Brasil, 2013, online.

Esse grupo faz parte de uma das facetas do movimento brasileiro. Sua atua-
ção foi marcante. Isso confirma o quanto os movimentos sociais são complexos e se 
formam por emaranhados de redes, independentemente de serem livres, autônomos, 
partidários, apartidários, conglomerados, blocos, organizações, associações, agre-
miações, ONGs, fóruns... são redes. Redes sociais, de esperança, indignação... redes 
da sociedade civil que desejam simplesmente serem ouvidas e que, para isso, se apro-
priam cada vez mais das ferramentas que estão disponíveis.

Conclusão

Podemos inferir que os atores sociais estão se apoderando da maneira que po-
dem das redes, em especial as cibernéticas, para atuar nas causas que julgam impor-
tantes para a sociedade. Como vimos, saber de que lado eles estão, os líderes desses 
grupos, como exatamente atuam, não é o que se pretendeu.

O estudo de caso trouxe-nos que suas ações estão intimamente ligadas à Internet, 
seja no apoio à divulgação de lutas, derrubando sites, fortalecendo as ações dos grupos, 
ou adentrando o mundo das ideias dos indivíduos que navegam em seus sites de redes 
sociais. Decerto que suas possibilidades foram estendidas após o surgimento da Web 2.0. 

Inegavelmente, eles atuaram fortemente na divulgação das lutas, apoiando ou-
tros grupos, como o próprio Movimento Passe Livre no movimento social brasileiro. 
E são eles parte da multifacetada sociedade civil contemporânea que busca espaço 
para clamar suas indignações e causas sociais. 
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