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RESUMO

Neste estudo, temos o objetivo de descrever as características das plataformas digitais 
habitadas pela rede de coletivos de comunicação intitulada Jornalistas Livres. A 
ideia é observar como esse grupo compartilha e distribui informações a partir das 
redes sociais online e das possibilidades trazidas pelas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs). Propomos uma discussão teórica acerca do que se entende por 
ciberativismo, midiativismo e midialivrismo, baseados nas concepções de Andrade 
(2016), Bentes (2015), Castells (2010; 2017), Custódio (2017), Malini e Antoun (2013), 
Prado (2015), entre outros, na tentativa de compreender a atuação do objeto empírico 
observado. Como considerações deste trabalho, percebemos que os Jornalistas Livres 
constroem sua atuação política e jornalística por meio de uma estrutura digital 
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reticular descentralizada, pulverizada em ambientes multiplaforma e multimídia: 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, além do seu site oficial, que dá acesso às 
plataformas citadas anteriormente, a partir de narrativas trans e crossmidiáticas. 
Ademais, observamos que há uma contraposição às formas tradicionais de se 
fazer jornalismo, que os discursos têm um direcionamento político definido e são 
organizados de maneira complementar nas redes digitais e físicas, retroalimentando-
se nos diversos ambientes que acolhem as mensagens deste coletivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Ciberativismo. Midiativismo. Jornalistas Livres. Jornalismo. 
Redes digitais.
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Ciberativismo e jornalismo:
a organização reticular do coletivo  no 

ambiente 

Introdução

Uma linguagem conectada ao contexto comunicacional e informativo da atu-
alidade. Hashtags, o símbolo “@” e a referência a uma organização por meio de re-
des descentralizadas e horizontais potencializadas pelas possibilidades trazidas pelas 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) – realidade discutida por Castells 
(2010; 2017) e Di Felice (2012; 2013) –, remetem-nos à arquitetura comunicacional 
encontrada nas redes sociais digitais pulverizadas no ciberespaço (MALINI; AN-
TOUN, 2013). Esses são alguns dos aspectos destacáveis do manifesto de fundação 
do coletivo de mídia intitulado Jornalistas Livres, disponível no site oficial do grupo 
(jornalistaslivres.org) e de cujo texto extraímos um trecho:

#JornalistasLivres lutamos pela democratização da informação, da comunicação e 
da vida em sociedade, contra a ditadura de pensamento único instalada dentro das 
redações convencionais. [...] somos jornalistas-cidadãs e jornalistas-cidadãos, com-
prometid@s a informar sob a égide da cidadania e do combate às desigualdades. 
Trazemos notícias d@s frac@s e oprimid@s, sabendo que individualmente também 
somos frac@s e oprimid@s, mas TOD@S JUNT@S SOMOS FORTES [...] somos 
uma rede que funciona a partir do conceito de rede distribuída, não tem centro, não 
tem intermediários (sic). (JORNALISTAS LIVRES, 2017, grifos no original).

Notamos também um discurso questionador da atuação dos meios jornalís-
ticos tradicionais1 – atuação esta traduzida em diversas teorias que se debruçaram 
sobre a prática periodista sob os mais diversos aspectos, a exemplo do newsmaking 
(TRAQUINA, 2004), do gatekeeping (SHOEMAKER; VOS, 2011) e do agenda-set-
ting (McCOMBS, 2009) – e uma inclinação a produzir informação com viés ativista, 
ou seja, que contribua para o combate às injustiças e desigualdades materializadas de 
diversas maneiras nas relações sociais. 

A ação dos Jornalistas Livres acontece no contexto da midiatização (GOMES, 
2015; HAJVARD, 2014), um fenômeno que permeia praticamente toda a estrutura 
social nos seus mais diversos sistemas2 e que submete as relações societárias por meio 

1 Segundo Almeida e Paiva (2014, p. 46), esses meios de comunicação tradicionais são “[...] o conjunto dos 
grandes veículos de comunicação de massa. No Brasil, integram este grupo, empresas como as organizações 
Globo, Record, Bandeirantes, Abril, Folha de São Paulo, SBT, para citar alguns”.
2 Entendemos sistemas na perspectiva de Luhmann (2005), uma visão que compreende que a sociedade pode 
ser identificada por meio de grupos com características específicas, que se relacionam a partir da comuni-
cação (operador central de todos os sistemas) e que interferem um no outro por meio da interpenetração. 
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da lógica midiática – Sodré (2009) fala em um bios midiático –, no sentido de que 
essas relações são mediadas de diversas formas por algum tipo de dispositivo técnico.

A midiatização, observada na expansão da Internet, bem como na populari-
zação e massificação das TICs, reconfigura o processo de produção da informação 
(incluindo o modo jornalístico de operar) e, por consequência, a construção da reali-
dade social, como coloca Fausto Neto (2011, p. 25):

[...] hoje a atividade jornalística é aquela no campo das mídias que mais tem sido 
afetada por insumos deste novo “bios midiático”. Sua estrutura, ambiência, narra-
tividade, a autoralidade de sua narrativa, a identidade dos seus atores e, principal-
mente, o seu papel mediacional, são submetidas a novas processualidades dinami-
zadas por novas condições de circulação dos discursos. 

Temos, assim, a liberação do polo emissor da informação e, nas palavras de 
Ramonet (2012), a acepção do sistema de comunicação “eu-cêntrico”, em que cada 
internauta pode comunicar sons, textos, imagens, trocar informações e redistribuí-las 
da maneira que bem entende, fazendo com que a construção da realidade social não 
se atenha somente ao que a mídia tradicional destaca, mas também ao que os habi-
tantes3 das redes reproduzem em seus perfis nas plataformas de redes sociais digitais. 
Essas plataformas, segundo Recuero (2009), potencializam as conexões entre as pes-
soas e/ou entre grupos de pessoas, formando as redes sociais online que podem ser 
muito maiores do que as redes sociais offline, devido à mediação específica das cone-
xões por meio da Internet. São exemplos de algumas dessas plataformas, o Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter, blogs de maneira geral, entre outras. 

Portanto, ao considerarmos o contexto descrito nas linhas anteriores, perce-
bemos que é necessário lançar novos olhares sobre a atuação midiática na atualida-
de. Quais são os novos atores que emergem a partir desse contexto tecnológico em 
constante mutação? Como eles atuam? Em que se diferenciam no que diz respeito à 
atuação dos meios de comunicação tradicionais? Assim, uma observação dos Jorna-
listas Livres se faz pertinente, pois eles próprios se definem como jornalistas que que-
rem quebrar o paradigma das grandes corporações midiáticas, assumem-se parciais 
e optam por cobrir assuntos relacionados ao ativismo social. Nesse sentido, temos a 
intenção, neste trabalho, de descrever como é a organização online desse coletivo por 
meio das diversas plataformas de redes digitais disponíveis, observando como é a dis-

Nessa perspectiva, o aspecto da interpenetração assemelha-se à ideia de sociedade em rede de Castells (2010), 
já que é possível perceber que um sistema não subsiste isoladamente, depende de diversas conexões internas 
e externas para continuar com o mecanismo de reprodução de suas características (autopoiese, na definição 
de Luhmann). 
3 Di Felice (2013), utilizando o conceito de atopia (não lugar), ao considerar que habitamos, e não usamos, as 
redes e as tecnologias digitais, sugere um novo pensar sobre as noções de territorialidade e de relações sociais 
dentro do ciberespaço, considerando as complementariedades com o ambiente físico.
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tribuição dos conteúdos entre os diversos ambientes, quais as características de cada 
um e como se dá a comunicação entre os diversos nós que formam as redes digitais 
nas quais esse grupo está incluído.

No entanto, antes de realizar a análise pretendida, é necessário propor uma 
discussão conceitual sobre a definição dos Jornalistas Livres. Eles são ciberativistas, 
midiativistas ou midialivristas ao se definirem como jornalistas que lutam contra as 
desigualdades e fazem coberturas participativas divulgando ações de movimentos 
sociais? É possível ou até mesmo necessário estabelecer tais distinções? Pensaremos 
esses aspectos no tópico a seguir. 

1 Ciberativismo ou midiativismo? 

A ideia de grupos ou coletivos (jornalistas ou não) que utilizam dispositivos 
midiáticos para promover, por exemplo, ações em favor da redução da desigualda-
de, em prol de pessoas discriminadas, ou mesmo contra arbitrariedades do Estado 
não é nova. Como coloca Custódio (2016, p. 88, tradução nossa)4, já no século XIX 
havia registros, no Brasil, de “[...] jornais, panfletos e outras formas de comunica-
ção impressa que promoveram mudanças históricas”. O autor cita como exemplos, 
lutas pela independência, abolição da escravatura e proclamação da república para 
sustentar sua justificativa. Não concordamos que o caráter determinístico que o pes-
quisador dá aos meios de comunicação nesses contextos, mas corroboramos o enten-
dimento de que eles contribuíram fortemente para as mudanças citadas. 

Já Andrade (2016) traz à baila termos como mídia alternativa e popular, além 
de jornalismo de guerrilha, para traçar um histórico (desde o período da ditadura 
militar no Brasil) da utilização de dispositivos mediacionais para realizar algum tipo 
de ativismo e para delimitar conceitualmente esses termos destacando as diferenças 
entre eles. Para o autor o termo “mídia alternativa” abarca essas diversas práticas de 
midiativismo. 

Ao tratar da atuação da rede de comunicadores intitulada Mídia Ninja5, cuja 
atuação assemelha-se à dos Jornalistas Livres, Bentes (2015) associa o conceito de 
midiativismo ao de mídia livre, criando a ideia de mídia-multidão, na qual os habi-
tantes das redes digitais, numa perspectiva de ampla autonomia, como colocado por 
Castells (2017), são possuidores de uma força comunicativa nunca antes vista, o que 
possibilita a eclosão de uma miríade de grupos e coletivos produtores da informação 
que desafiam a lógica tradicional do jornalismo e participam como repórteres e ati-
vistas de coberturas cujo objetivo é a luta social. 

4 Tradução nossa para: “[…] newspapers, pamphlets, and other printed forms of communication promoted 
historical changes”.
5 Mais informações sobre a Mídia Ninja em: http://midianinja.org/ .
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Para justificar a utilização do termo midiativismo ou midiativista, Andrade 
(2016, p. 98), também analisando a Mídia Ninja, defende que o lugar desses coletivos 
é exterior aos movimentos sociais e coloca que

[...] o compromisso primeiro da Mídia Livre, ao seu turno, é 
de um ativismo social direcionado. Ainda que a sociedade se beneficie das suas in-
vestidas, ela e as respectivas problemáticas são objeto de uma luta primeira em tor-
no da democratização da comunicação. [...] Em resumo, como já indicado, o nosso 
recurso parece estar em uma última aposta com o midiativismo. (grifo nosso).

Não discordamos do pensamento do pesquisador, porém nos perguntamos se 
essa definição de “luta primeira como democratização da informação” não seria por 
demais taxativa, no sentido de não perceber as possibilidades de que integrantes dos 
próprios movimentos sociais possam participar das transmissões e coberturas dos 
coletivos de mídia. Isto, como pudemos esclarecer na introdução deste texto, é carac-
terístico da sociedade midiatizada. 

Na mesma linha de pensamento, Custódio (2016) cunha o termo “midiativis-
mo de favela” para explicar a atuação de grupos, coletivos, indivíduos conectados 
em rede ou não que lutam, através da utilização de dispositivos midiáticos, por mu-
danças sociais e políticas relacionadas especificamente a favelas do Rio de Janeiro. O 
pesquisador brasileiro, radicado na Finlândia, distingue três tipos de ativismo online, 
o ativismo na mídia, quando os internautas subvertem símbolos midiáticos e os res-
significam de diversas maneiras (remixes, edições); o ativismo sobre a mídia, quando 
há um questionamento da atuação das grandes corporações midiáticas e uma luta 
pela democratização da informação; e o ativismo por meio da mídia, que significa:

[...] o sentido mais amplo do midiativismo. Assim, o ativismo através da mídia é 
sobre processos de mobilização. Isto implica ações nas quais os ativistas usam dife-
rentes dispositivos de mídia para “mediar sua atividades de movimento social (como 
organização, promoção e representação de eventos de protesto e campanhas) [...] 
resultando em uma variedade de artefatos difundidos através de canais de mídia 
alternativos” (Mattoni, 2013). Possivelmente os exemplos mais conhecidos dessas 
ações foram as erupções de massa levantamentos nos últimos anos em várias regiões 
do mundo (Castells, 2012) quando computadores em rede e dispositivos móveis tor-
nam-se instrumentos para tentativas de promover mudanças sociais, culturais e polí-
ticas no mundo off-line (Meikle, 2002). (CUSTÓDIO, 2016, p. 89, tradução nossa)6. 

6 Tradução nossa para: “[…] the broadest sense of media activism. Thus, activism through the media is 
about mobilization processes. It implies actions in which activists use different media devices to “mediate 
their own social movement activities (such as organization, promotion, and representation of protest events 
and campaigns) […] resulting in a variety of artifacts diffused through alternative media channels” (MAT-
TONI, 2013). Perhaps the best-known examples of these actions have been the eruptions of mass uprisings 
in recent years in various regions of the world (CASTELLS, 2012) when networked computers and mobile 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

704

Custódio (2016) explica na pesquisa dele que encontrou as três características 
midiativistas nos grupos com os quais interagiu nas favelas do Rio de Janeiro, e que 
essa divisão é um ponto de partida, mas que na prática as características se diluem de 
acordo com os contextos e motivos para as ações ativistas. Uma visão aberta, como é 
a mídia livre na sua essência. Dentro desse contexto, Malini e Antoun (2013, p. 21-22) 
identificam dois tipos de midialivristas, a partir do contexto do ciberespaço: 

Por um lado, o midialivrismo de massa reúne experiências de movimen-
tos sociais organizados que produzem mídias comunitárias e populares, de 
dentro do paradigma da radiodifusão, se afirmando como práticas da sociedade ci-
vil alternativas e antagonistas em relação ao modo de se fazer comunicação dos con-
glomerados empresariais transnacionais e nacionais de mídia (que controlam a opi-
nião pública desde o nível local até o internacional). Já o midialivrismo ciberativista 
reúne experiências singulares de construção de dispositivos digitais, tecnologias e 
processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de colaboração 
social em rede e de tecnologias informáticas, cujo principal resultado é a produção 
de um mundo sem intermediários da cultura, baseada na produção livre e incessante 
do comum, sem quaisquer níveis de hierarquia que reproduza exclusivamente a di-
nâmica de comunicação um-todos. [...] O midialivrismo de massa quer se liberar do 
poder concentrador da propriedade dos meios de comunicação; o ciberativista quer 
radicalizar os direitos fundamentais (ou mesmo subverter o sentido liberal destes), 
sobretudo a liberdade de expressão.

Sobre o termo “ciberativismo”, o pesquisador Mássimo Di Felice (2013, p. 54), 
apoiado nos estudos de Mccaughey e Ayers (2003), explica que este 

 [...] não se resume à simples incorporação da internet aos processos comunicativos 
do ativismo, mas inclui a forma como essa tecnologia comunicativa transformou 
substancialmente o próprio ativismo e os conceitos de participação, espaço demo-
crático, identidade coletiva e estratégia política, implicando em uma mudança signi-
ficativa nas formas de ação social por parte dos movimentos ciberativistas. 

Para Di Felice (2013, p. 54), com a passagem da Web 1.0 para a Web 2.0, o cibe-
rativismo hoje “[...] delineia-se como uma forma intensiva de interação em rede entre 
indivíduos, território e tecnologias digitais, designativa da conectividade característi-
ca da ação social em e nas redes” (grifos do autor).

Nas perspectivas de Di Felice (2013) e Malini e Antoun (2013), há uma con-
cordância em colocar no ciberativismo um conceito de participação, conectividade, 
subversão e, mais ainda, de opacidade da divisão entre físico e virtual. Ou seja, a 
retroalimentação entre o online e offline é constante. 

devices become instruments for attempts to promote social, cultural and political change in the offline world 
(MEIKLE, 2002).”
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Para Rigitano (2003), que fez um estudo sobre o Centro de Mídia Independente 
(CMI), um dos primeiros grupos considerados midiativistas (com base no digital) no 
Brasil. O CMI é uma ramificação do Indymedia, uma rede de comunicadores inde-
pendentes, surgida em 1999, durante uma série de protestos em Seattle, nos Estados 
Unidos. Para a autora, o CMI é ciberativista, porém, se levarmos em consideração 
as colocações de Andrade (2016), O CMI seria midiativista, apenas. Com base em 
diversos em diversos autores, Rigitano (2003, p. 3) define ciberativismo como 

[...] a utilização da Internet por movimentos politicamente motivados (VEGH, 2003, 
p.71), com o intuito de alcançar suas tradicionais metas ou lutar contra injustiças 
que ocorrem na própria rede (GURAK, LOGIE, 2003; MCCAUGHEY, AYERS, 
2003). A partir da incorporação da Internet, os ativistas expandem suas atividades 
tradicionais e/ou desenvolvem outras. A utilização da rede por parte desses grupos 
visa, dentre outras coisas, poder difundir informações e reivindicações sem media-
ção, com o objetivo de buscar apoio e mobilização para uma causa; criar espaços 
de discussão e troca de informação; organizar e mobilizar indivíduos para ações e 
protestos on-line e off-line.

Além disso, a autora, apoiada nos estudos de Vegh (2003), coloca que uma das 
características do ciberativismo é a possibilidade indivíduos e organizações poderem 

difundir informações e eventos não relatados ou relatados de forma 
imprópria pela mídia de massa (p. 72-73). A partir da obtenção de informações, através 
de visitas a sites, inscrição em listas de discussão ou participação de fóruns, pessoas de 
diferentes localidades podem entrar em contato com realidades até então desconheci-
das, se sensibilizar, apoiar causas e até se mobilizar em prol de alguma organização, 
participando de ações e protestos on-line e off-line. (RIGITANO, 2003, p. 3). 

Dentro do rol de pesquisadores e pesquisadoras que definem a ação de coletivos 
de mídia como ciberativista está Magaly Prado. A definição dela vai na mesma linha 
da autora anterior: “[...] o ciberativismo consiste em ações continuadas, realizadas 
com a internet ou, exclusivamente, via internet, visando aos objetivos específicos ou a 
uma transformação geral da realidade” (PRADO, 2015, p. 4). Ressaltando um “novo 
jornalismo” e utilizando como exemplo a Mídia Ninja, assim como Bentes (2015), 
a pesquisadora coloca a necessidade de democratização da informação por meio do 
surgimento de alternativas à mídia centralizadora corporativa, bem como as possibi-
lidades de conexão e interação a partir das redes digitais e da Internet, como sendo 
aspectos essenciais do ativismo digital: “O ciberativismo surge em resposta a uma 
necessidade de abrir um canal para informar alternativas fora do interesse homo-
geneizante da mídia mainstream. Por isso, é necessário que surjam canais capilares, 
descentralizados para os discursos não instituídos” (PRADO, 2015, p. 102). 
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A partir das visões expostas neste tópico, e sem pretender esgotar o debate, en-
tendemos que os termos ciberativismo, midiativismo e midialivrismo (ou mídia livre) 
não são autoexcludentes, pelo contrário, complementam-se. Percebemos que as colo-
cações dos diversos pesquisadores apresentados rumam para o entendimento de que 
o ciberativismo abrangeria um campo maior de atividades e grupos, e que o midiati-
vismo e o midialivrismo seriam relacionados a coletivos ou a indivíduos que atuem na 
divulgação de fatos relativos a lutas sociais. Linha de raciocínio que nos leva a pensar 
que todo midiativista é ciberativista, mas nem todo ciberativista é midiativista. Po-
rém, nesses tempos em que a midiatização é elemento estrutural nas relações sociais 
(HAJVARD, 2014), não podemos ser taxativos, afinal qualquer pessoa com acesso ao 
mínimo de tecnologia pode fazer uso do dispositivo técnico/midiático para informar 
sobre algo ou engrossar determinado tipo de manifestação online e offline. 

Assim, não estamos dizendo que os Jornalistas Livres não são midiativistas 
ou midialivristas, pois consideramos que são, ou seja, essas nomenclaturas não são 
equivocadas. Mas preferimos chamá-los de ciberativistas, pois entendemos que esse 
termo engloba de maneira mais completa a realidade tecnológica e midiática atual. 

2 Conexões em rede no ambiente digital

Ao discutirmos o trabalho de grupos ciberativistas na atualidade, é necessário 
problematizar alguns aspectos que são inerentes às atuações desses grupos. Referimo-
-nos às discussões sobre sociedade em rede (CASTELLS, 2010; 2017; FELICE, 2012; 
2013), teoria ator-rede (TAR) (LATOUR, 2012) e a como esses conceitos se materia-
lizam na prática dos ativistas digitais. 

Castells (2010, p. 565, grifo nosso) explica que as “[...] redes constituem a nova 
morfologia social” e mesmo reconhecendo que “a organização social em redes te-
nha existido em outros tempos e espaços, o novo paradigma da tecnologia fornece 
a base material para sua expansão penetrante em toda a estrutura social”. Para esse 
pesquisador, “[...] rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual 
uma curva se entrecorta” (CASTELLS, 2010, p. 566). Esses nós sobre os quais o autor 
discute não são estáveis e dependem do tipo de redes. Os nós podem ser humanos ou 
não humanos, o que coaduna com a TAR, teoria que considera que o social deve ser 
considerado a partir de uma série de agregamentos entre os actantes (humanos e não 
humanos), e são esses agenciamentos que vão definir o tipo de ação a ser desenvolvida 
(LATOUR, 2012). Essa teoria não é recente, foi formulada na década de 1980 por La-
tour (1988), Callon (1986) e Law (1986) (REIS, 2016), mas é ressignificada a partir da 
evolução das TICs e do processo de midiatização que toma conta das relações sociais.

Neste sentido, Santaella e Cardoso (2015, p. 171, grifo no original), baseados 
em Latour (1994), explicam o que significa ação social:
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Por ação social Latour não quer significar apenas a ação do humano, mas funda-
mentalmente a ação da associação, da combinação de actantes, que podem ser ho-
mens, armas, gavetas, instituições, código penal etc. Assim, no plano da ação, a 
ênfase se desloca mais para os meios, para as misturas, para o ator híbrido, pois 
a “ação não é uma propriedade dos humanos, mas de uma associação de actantes 
(LATOUR, 1994a: 35)”.

Dentro desse contexto, vemos a ação dos grupos ciberativistas como esse espaço 
em que os atores híbridos são predominantes. Smartphones, câmeras, aparelhos de áu-
dio, todos conectado à Internet, são praticamente continuações corpóreas dos repórte-
res ativistas, como sublinham Foletto (2017), Andrade (2016), Reis (2016), Bentes (2015) 
e Prado (2015), produzindo resultados específicos a partir de cada associação. 

A partir dessa hibridação, as informações adquiridas no espaço físico (as ruas 
aqui podem ser consideradas nós) são distribuídas no espaço virtual, produzindo 
uma retroalimentação que contribui para a instabilidade da rede. Bentes (2015) narra 
o episódio em que um repórter ativista da Mídia Ninja pede ajuda em tempo real 
aos actantes humanos conectados para que eles expliquem onde fica um endereço na 
cidade do Rio de Janeiro. Uma relação que praticamente derruba as fronteiras entre 
real e virtual – Di Felice (2013) explica que essa divisão hoje praticamente não faz 
mais sentido.

Latour (2012), Castells (2017) e Di Felice (2013) rechaçam o determinismo do 
humano sobre o objeto técnico e vice-versa. Assim, não podemos pensar em ações 
singulares. A perspectiva agora nos pede que visualizemos redes instáveis, formadas 
por actantes conectados de maneira física ou não que produzem as relações sociais a 
partir dessa realidade:

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos 
nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem 
os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetos de desempenho). 
Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico susce-
tível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. (CASTELLS, 2010, p. 566).

Castells (2017) explica que, dentro do contexto de redes, uma característica 
importante dos movimentos sociais espontâneos que se formaram nas primeiras dé-
cadas do século XXI 

é sua capacidade de comunicação autônoma, a habilidade para se conectar com os 
seus participantes e a sociedade como um todo pela nova mídia social, por intermé-
dio de smartphones e toda a galáxia das redes de comunicação. Esse novo sistema 
de comunicação não é apenas a internet, mas as redes sociais digitais nela baseadas 
e a comunicação sem fio, que eclodiram na última década. (p. 171). 
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Uma comunicação autônoma que é essencial para o trabalho dos coletivos de 
mídia ciberativistas. A atuação pulverizada em diversas plataformas digitais (Face-
book, Instagram, Twitter7 etc.) ganha mais visibilidade e abala as coberturas feitas 
pelos meios jornalísticos corporativos. 

Consideramos, portanto, que para analisar a ação dos coletivos de mídia que 
atuam no mundo virtual conectado com o mundo físico, a exemplo dos Jornalistas 
Livres, devemos considerar as reflexões sobre redes, a horizontalidade das informa-
ções dentro dessas redes, o hibridismo entre actantes humanos e não humanos e a 
essencialidade das TICs nesses processos. 

3 Interlúdio: considerações metodológicas

Para caminhar com o nosso objeto de investigação, decidimos adotar uma con-
cepção metodológica mais livre, de acordo com o pensamento de Feyerabend (2007), 
autor que defende que o pesquisador possa transitar entre várias metodologias para 
poder assim atender os objetivos da pesquisa. Esse autor coloca que o método não 
pode servir como camisa de força para o estudioso. 

Trouxemos também para nosso trabalho a perspectiva de rizoma (que, a nosso ver, 
assemelha-se à ideia de rede) como possibilidade de lidar com o conhecimento de forma 
aberta, descentralizada, considerando que o processo de aprendizado é constante e que tudo 
está em contínua mutação, como explicam Deleuze e Guattari (1995, p. 31-32), o rizoma 

[...] conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços 
não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes 
de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. [...] O rizoma se refere 
a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, conectável, 
reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga. 

Não pretendemos aqui fazer uma cartografia parecida (pois não há conceito 
fechado) com a proposta por Deleuze e Guatarri (1995), ou Rolnik (1989), mas absor-
vemos elementos dessa visão metodológica para este estudo. Ou seja, não camufla-
mos nossa subjetividade, não fomos neutros, entendemos que nosso olhar influencia 
o resultado da pesquisa. Consideramos as multiplicidades de conteúdos e conceitos 
para colocar nossa atenção sobre o nosso objeto de estudo. Assim, ressaltamos, foi 

7 Não pretendemos defender cegamente aqui as plataformas digitais que são dirigidas por grandes corpo-
rações transnacionais e que utilizam aparatos sofistificadíssimos de vigilância para congregar dados sobre 
os usuários e fazer negócio com essas informações. Almeida (2015) fala sobre essa vigilância de corporações 
e governos citando o caso Weakleaks. A obra O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você, 
de Eli Pariser (2011), discute a problemática da vigilância no mundo virtual. E o documentário Deep Web 
(WINTER, 2015), disponível no serviço de filmes por demanda, Netflix, também aborda a problemática, mas 
direcionando a discussão para a vigilância empreendida pelo Estado e para como internautas se organizam 
para burlar essa vigilância e promover ações legais e ilegais. 
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nossa criatividade (a partir do direcionamento teórico proposto) que nos guiou para 
o que observar e para como analisar o que apreendemos8. Dessa maneira, preten-
demos atingir o objetivo de descrever como é a organização do coletivo Jornalistas 
Livres no ambiente digital. 

4 Os Jornalistas Livres

Os Jornalistas Livres são produto das possibilidades comunicativas trazidas 
pelo mundo digital e pela popularização das Tecnologias da Informação e Comunica-
ção (TICs). A data oficial de fundação do coletivo é 12 de março de 2015. Eles tinham 
um objetivo e havia um contexto específico no Brasil:

Os jornalistas livres surgiu (sic) de uma iniciativa de tentar fazer uma cobertura 
das manifestações dos dias 13 e 15 de março [de 2015] que fosse diferenciada da 
cobertura comum pela televisão. A gente queria ter gente na manifestação no chão 
que pudesse contar o que tava (sic) acontecendo de verdade ali. Quem eram aquelas 
pessoas presentes? Quais eram as reivindicações? (informação verbal)9. 

Em um dos primeiros textos postados no site oficial do grupo, o jornalista Pedro 
Alexandre, um dos fundadores do coletivo, explica que a ideia era contrapor a visão 
golpista que se formava nos meios de comunicação tradicional com relação ao então 
governo da presidenta Dilma Rousseff. Nos dias 13 e 15 de março, aconteceriam ma-
nifestações pró e contra o governo, respectivamente. O texto, em forma de crônica10, é 
curioso. Intitulado Um dia de Ninja, faz referência ao coletivo Mídia Ninja e a como 
o jornalista em destaque, calejado pela forma tradicional de se trabalhar na profissão, 
tentava se acostumar à maneira de agir dos Ninjas dentro das coberturas de manifes-
tações, procurando se adaptar à linguagem e à estética audiovisual empreendida pelo 
grupo ciberativista do Rio de Janeiro, bem como ao uso do smartphone como prin-
cipal ferramenta de trabalho e aos aplicativos necessários para fazer as transmissões 
ao vivo11. Um exemplo claro de mediação entre actantes (SANTAELLA; CARDOSO, 
2015) para produzir uma ação específica. 

8 Dentro de uma visão positivista, nosso estudo estaria incluído em um estudo de caso, que, segundo Bonoma 
(1985, p. 206 apud BRESSAN, 2000, p. 3), tem como objetivo “[...] não a quantificação ou a enumeração, mas, 
ao invés disto, (1) descrição, (2) classificação (desenvolvimento de tipologia), (3) desenvolvimento teórico e 
(4) o teste limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é compreensão” (grifo nosso).
9 Trecho da fala da jornalista Carolina Trevisan em um vídeo postado no site do coletivo: https://jornalis-
taslivres.org/como-surgiu/. O vídeo também pode ser encontrado no YouTube, no seguinte link: https://
www.youtube.com/watch?v=qLmfVUvvsfs&feature=youtu.be.
10 A crônica completa pode ser acessada aqui: https://jornalistaslivres.org/2015/03/um-dia-de-ninja/ 
11 Foletto (2017) fez um trabalho de acompanhamento da Mídia Ninja e analisa, entre vários aspectos, na 
tese, esse processo de transmissões ao vivo, a partir da Teoria Ator-Rede (TAR). Almeida (2015) e Bentes 
(2015) também abordam com o processo de cobertura ao vivo da Mídia Ninja. 
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Feita essa breve contextualização histórica, partirmos para a observação das 
plataformas habitadas pelo coletivo no ambiente digital. O grupo possui um site ofi-
cial e se desmembra em plataformas digitais de redes sociais: Facebook, Twitter, Ins-
tagram e Youtube. 

Falemos primeiramente sobre o site oficial dos Jornalistas Livres, que dá acesso 
aos outros ambientes citados. A plataforma tem uma interface simples, apresenta-nos 
em destaque cinco menus com temáticas específicas, o que nos leva a crer que são os 
principais temas tratados nesse ambiente: moradia, política, direitos humanos, cul-
tura e educação. A plataforma possui muitas imagens e manchetes que chamam para 
os textos sobre os mais diversos assuntos. Coloco aqui a palavra texto, por que no 
site dos Jornalistas Livres não existem notícia quentes (hardnews) como em sites jor-
nalísticos tradicionais. Os textos podem ser definidos mais como artigos de opinião. 
Como assuntos abordados, alguns se direcionam ao combate à corrupção, críticas a 
políticos identificados com posicionamento à direita, textos de apoio a políticos ditos 
de esquerda (a exemplo do ex-presidente do Brasil, Lula), questões sobre preconceito 
racial e sobre relações de gênero, bem como sobre ações de movimentos sociais, a 
exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Apesar de não ser nossa intenção neste artigo 
discutir o conteúdo ou o discurso dos Jornalistas Livres, identificamos um direciona-
mento político à esquerda nos textos lidos no site em destaque. 

A página do Facebook dos Jornalistas Livres é mais dinâmica do que o site 
oficial. A plataforma tem mais variedade de formato de conteúdo (vídeos, textos, 
imagens, charges, por exemplo) e é atualizada com mais frequência e com notícias 
da ordem do dia (como decisões políticas no Congresso Nacional). Mesmo nessas 
notícias rápidas, publicadas com textos pequenos, é possível identificar um viés opi-
nativo. Nunca é somente o texto em si, que procura a hipotética objetividade jorna-
lística. Além disso, a página é espaço para transmissões ao vivo de diversos eventos e 
manifestações cobertas pelo grupo. 

Como é característico das relações nas redes sociais digitais, a página publica 
conteúdos produzidos pelos Jornalistas Livres (por meio das postagens de links que 
algumas vezes direcionam para o artigo ou a crônica no site oficial), conteúdos os 
mais diversos enviados por internautas e por grupos produtores de conteúdo par-
ceiros e também dá acesso às outras plataformas de redes sociais digitais habitadas 
pelo coletivo. Ou seja, há uma rede de produção e publicação de conteúdos na qual o 
coletivo estudado está inserido. Vale ressaltar também a participação dos internautas 
por meio dos comentários nas postagens na página. Ao nos debruçarmos para ler o 
que está escrito, percebemos uma verdadeira confusão entre pessoas que se definem 
de direita e pessoas que se definem de esquerda. Alguns comentários fazem sentido, 
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complementam o que está no post, mas alguns fogem totalmente do contexto da 
discussão. 

O Twitter e o Instagram seguem a mesma lógica do Facebook. Nesses am-
bientes, há uma intensa divulgação (levando em consideração as peculiaridades de 
cada um – a limitação de caracteres do Twitter e o destaque para as fotos e vídeos 
no Instagram) do que é publicado no site oficial, bem como algumas notícias “mais 
quentes”, estas postadas em diversos formatos, sem necessariamente direcionar a um 
texto jornalístico tradicional. Então, podemos encontrar vídeos-denúncia, convoca-
ções para manifestações, divulgações de eventos etc. Também nesses espaços há uma 
forte participação dos internautas comentando, reforçando ou se opondo ao que é 
postado pelo coletivo. A exemplo do que ocorre no Facebook, há também um forte 
embate entre os próprios internautas com visões diferentes sobre os assuntos levan-
tados nas páginas. 

No YouTube, os Jornalistas Livres têm uma participação mais tímida (se 
compararmos com as outras ambiências digitais). É também a plataforma em que 
as postagens são mais esporádicas. Identificamos intervalos de até uma semana entre 
uma postagem e outra. Podemos inferir que essa dificuldade existe devido ao fato 
de o Youtube ser uma plataforma específica para vídeos e a produção audiovisual 
para um grupo que se autofinancia ou recebe contribuições por mieo de campanhas 
para se manter se torna mais difícil. Percebemos também conexões entre a página 
do YouTube e as outras plataformas, principalmente o Facebook (ambiência que 
permite que os vídeos sejam assistidos na íntegra). Há de se destacar também que as 
qualidades dos vídeos variam bastante. Encontramos vídeos com ótima qualidade de 
imagem e vídeos com características mais amadoras, a exemplo da entrevista com o 
pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT. O vídeo tem uma 
imagem granulada e o áudio, apensar de compreensível, não pode ser considerado 
profissional12. Mas isso, dentro da estética fluída da imagem do ciberespaço, contexto 
no qual os web-atores ou prosumers – quando o internauta assume a função ativa de 
produtor e consumidor da informação (RAMONET, 2012) – ganham relevância, é 
algo que não compromete o trabalho do coletivo. 

Dentro desse contexto, é possível perceber, na atuação do coletivo, caracterís-
ticas das narrativas comuns ao meio digital. As principais são convergência e multi-
midialidade (JENKINS, 2009), em que várias linguagens, formatos, conteúdos convi-
vem e se misturam no mesmo meio; crossmidialidade (DIOSES; HOJAS; MORENO, 
2017), há um centro definível, mas a narrativa com o mesmo conteúdo viaja para 
outros ambientes, fazendo apenas uma adequação à arquitetura de cada ambiente 
(um exemplo é quando há uma publicação no site e o link que dá acesso a essa pu-

12 O vídeo completo pode ser encontrado neste link: https://www.youtube.com/watch?v=tV6oVlcJCJM 
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blicação é postado no Facebook e Twitter, direcionando quem clicar no link para o 
site novamente); e transmidialidade (DIOSES; HOJAS; MORENO, 2017), quando 
a narrativa transita entre vários ambientes com conteúdos diferentes, algumas vezes 
sendo direcionada de uma plataforma para outra. Neste caso, pode haver uma inten-
sa participação dos habitantes da rede, compartilhando e ressignificando conteúdos 
por meio de um processo de propagabilidade espontânea (JENKIS; HENRY; FORD, 
2014). Um exemplo de transmidiação é a postagem de uma foto da ministra do Supre-
mo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, editada com um letreiro que dizia que ela havia 
liberado que as redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderiam ter 
conteúdo que atacassem os direitos humanos. Essa foto foi originalmente postada no 
Facebook, com um texto descritivo. No Twitter, estava apenas a foto, sem nenhum 
texto além do letreiro dentro dela, apenas com um link que direcionava para o Face-
book. Mas quem se deparasse com a postagem apenas no Twitter não teria dificulda-
de de entender o conteúdo, ou seja, não precisaria ir até o Facebook. Isso quer dizer 
que a narrativa não precisaria ser acessada no ambiente original13. 

Compreendemos, assim, que os Jornalistas Livres constituíram, em pouco 
mais de dois anos de existência, um ecossistema comunicativo no ambiente digital 
que amplia a visibilidade de suas publicações, por meio de uma rede de plataformas 
e sites de redes sociais online, rede esta que se conecta com várias outras redes for-
madas por outros grupos ditos ativistas e por pessoas que interagem, compartilham 
e ressignificam os discursos que circulam nessas conexões digitais. 

Considerações finais

A partir da observação da organização reticular online dos Jornalistas Livres, 
percebemos que o grupo, por meio das várias redes digitais nas quais transita, esta-
belece-se como uma micromídia que, em oposição à macromídia, nas palavras de 
Almeida (2015, p. 53-54), significa:

 
Mídia de curto alcance ou pequeno porte [...]. Geralmente se encontram distan-
ciados dos grandes conglomerados e são produzidas por um ou poucos sujeitos, 
podendo utilizar-se dos mais variados suportes. Quando se utilizam da internet, mi-
cromídias digitais [...] distribuem conteúdos através de lógicas reticulares, podem 
ter grande abrangência e chegar a alcançarem um grande número de usuários atra-
vés do compartilhamento de textos, imagens, vídeos com conteúdos diversos. [...] 
Podem ter fim comerciais, mas em grande parte não possuem interesses mercado-
lógicos. Ou seja, como não possuem, em geral, grande poder econômico, para lhe 
financiar, investem no poder da agregação, do “boca a boca” (presencial ou virtual), 
do contágio, dos métodos horizontais de produção de conteúdos (grifo do autor). 

13  A postagem do Facebook pode ser acessada aqui: <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6296719538 
23352&id=292074710916413>. E a postagem do Twitter pode ser acessada aqui: <https://twitter.com/J_ 
LIVRES?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fjornalistaslivres.org%2F>.
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Essa definição, aplicada ao contexto do presente estudo, corrobora a ideia de 
micropoder de Javier Cremades (2009), autor que defende que o contexto da popu-
larização das TICs dá ao cidadão conectado certo tipo de poder e de influência que, 
durante séculos, foram sugados por diversas instituições (entre elas os meios de co-
municação corporativos) e pelo Estado:

O micropoder, precisamente, é apenas o poder individual de manifestar sua opinião 
e definir como votante, consumidor, acionista, etc. [...]. Hoje, graças às comunica-
ções eletrônicas, o micro poder está mais ativo do que nunca. Sua capacidade de 
criar redes e gerar globalização tem mudado todos os âmbitos relevantes da vida 
social e tende a impor sua própria lei, sendo por isso respeitado e de ser considerado 
como a força emergente mais excepcional deste início do século XXI. (CREMA-
DES, 2009, p. 17, grifo nosso). 

Nesse sentido, podemos colocar que os Jornalistas Livres são uma micromídia, 
munida de um micropoder (com forte potência expansiva), atuando sob a lógica das 
redes digitais e apresentando-se como espaço para divulgação e discussão de conteú-
dos com direcionamentos diferenciados do que a mídia corporativa e as instituições 
oficiais (a exemplo dos órgãos estatais) – presentes também no ambiente digital a 
partir de suas páginas nas plataformas de redes sociais, sites, blogs etc. – apresentam 
para a sociedade. 

Seguindo essa linha de pensamento, a assumida parcialidade do coletivo deve 
ser ressaltada. Diferentemente dos meios tradicionais de comunicação, que fingem 
uma objetividade, imparcialidade e neutralidade (COSTA, 2009), o grupo faz ques-
tão de mostrar “de que lado está”, por meio de sua atuação no ciberespaço. 

A atuação dos Jornalistas Livres pode ser pensada, sob esse aspecto, segundo 
as colocações de Bentes (2015, p. 16), que, apesar de focar seu estudo na Mídia Ninja, 
estende sua análise para outros coletivos do tipo:

Concretamente, as postagens da Midia Ninja e de outros coletivos, mesmo quando 
não vêm assinadas, explicitam sua parcialidade e de onde se fala. Funcionam muito 
mais como crônicas, parciais e subjetivas, do que textos informativos. Carregam 
mundos possíveis dentro de cada enunciado. Cada “matéria” traz uma causa, um 
afeto, um horizonte de mundos em toma da “notícia”. (grifos no original). 

Após as análises empreendidas, alguns aspectos sobre a organização dos Jor-
nalistas Livres foram esclarecidos, no entanto várias questões surgiram. E, como diz 
Silva (2013, p. 49), “[...] perguntar pode ser mais importante do que responder”. As-
sim, para alargar os entendimentos sobre este coletivo e sobre o contexto geral de 
comunicação atual, é necessário aprofundar a análise dos discursos predominantes 
nas ambiências habitadas pelo grupo. Esses discursos são mesmo de cunho ativista? 
Afinal, partimos do pressuposto, neste texto em específico, de que o grupo é cibera-
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tivista ou midiativista, a partir da definição que ele faz de si mesmo, ou seja, é uma 
definição a priori. Uma análise discursiva ajudaria a problematizar esses aspectos. 

Além disso, é necessário fazer a salutar crítica sobre a aproximação por vezes 
escancarada com políticos institucionalizados (deputados, senadores etc.) que se di-
zem à esquerda, a exemplo das várias abordagens favoráveis ao ex-presidente Lula.

Por fim, sem querer esgotar o debate ou as possibilidades de pesquisa, seria 
interessante também observar os modos de trabalho dos Jornalistas Livres, entender 
acontece o financiamento do trabalho deles, para entender as condições de produção 
de discursos que se fazem presentes em suas redes digitais, até mesmo para deixar 
mais claras as diferenças estabelecidas em relação ao modus operandi dos meios jor-
nalísticos tradicionais. 

Compreendendo que vivemos em um interregno, como coloca Oliveira (2012), 
no qual um modelo de comunicação de massas mostra seu esgotamento e um novo 
ainda está em gestação, é necessário avançar nesses aspectos levantados, agregando 
aos estudos outras micromídias ou mídias-poeira (RAMONET, 2012), no intuído de 
entender melhor o processo comunicativo contextualizado a partir das Tecnologias 
da Informação e Comunicação que (re)configuram parte relevante das relações so-
ciais na atualidade. 
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