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RESUMO

A emergência dos movimentos midialivristas, no Brasil, no início dos anos 2000, a 
conceituação do termo “mídia livre” e as práticas midialivristas pós-junho de 2013. 
A nova ecologia das mídias livres e políticas públicas como os Pontos de Mídia 
Livre e sua relação com movimentos culturais e sociais. Formas de financiamento 
e fundos para a mídia livre. Da mídia-estado a mídia-multidão: a disseminação das 
linguagens do confronto e dos ataques nas redes. Economia narrativa, fake news 
e engajamento. O midiativismo, a produção de engajamento e os influenciadores 
digitais, a reconfiguração de agentes e atores para além dos espaços tradicionais. A 
economia narrativa na produção subjetiva contemporânea. O modo de produção 
Ninja, o engajamento orgânico e o exército de bots e robôs. Mídia e algoritmos.
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Economia narrativa: 
do midiativismo aos influenciadores digitais 

Em um país em que os meios de comunicação corporativos funcionam como 
uma mídia-estado, rivalizando com governos e incidindo sobre políticas públicas, o 
fortalecimento da capacidade de comunicação e disputa de narrativas da sociedade 
civil torna-se ainda mais urgente e decisivo, principalmente em um cenário de enorme 
assimetria e desigualdades raciais, de gênero, econômicas.

Nesse cenário, o campo da comunicação passa a ser estratégico, e o debate 
histórico do acesso e democratização dos meios, que começa com as mídias de mas-
sa e chega com uma nova configuração com as redes sociais, a produção massiva de 
memes e fake news, o uso de bots na comunicação e produção automatizada ou se-
miautomatizada de informações.

Sem termos um Marco Regulatório das Comunicações, com uma legislação ar-
caica e defasada, com a ausência de regulamentação da maioria dos artigos dedicados à 
comunicação na Constituição Federal de 1988, chegamos a um novo estágio sem termos 
concluído ou avançado nos processos de democratização dos meios tradicionais.

Ao mesmo tempo, as urgências do presente produziram formas de apropriação 
tecnológica e usos novos dos meios e das mídias que apontam para um novo campo, 
que chamamos de midialivrismo e/ou midiativismo, que nos parece decisivo mapear, 
apoiar e fomentar. Um campo do qual emergiu uma massa de mídias e que produziu 
um processo de autoformação pelas mídias e para as mídias que atravessa e poten-
cializa os movimentos sociais e culturais de novo tipo e os movimentos tradicionais, 
além de se mostrar decisivo para os grupos que lutam por justiça social, justiça racial, 
direitos urbanos, equidade de gênero, etc.

A democratização, o acesso e financiamento às mídias são um dos temas mais 
reivindicados pelas organizações civis brasileiras que entendem a comunicação não 
simplesmente como “ferramenta”, mas como uma das novas formas de organização 
social. Em uma sociedade da informação, das redes, do conhecimento, faltam políti-
cas públicas, apoios e financiamento para as mídias livres, constituindo e consolidan-
do uma nova ecologia midiática. Um entendimento que vem se ampliando e dissemi-
nando nas últimas décadas com a comunicação pós-mídias digitais e a entrada em 
cena de uma multidão de novos atores e movimentos. 

A mídia e os processo de comunicação guardam hoje uma relação direta com 
a visibilidade, aceitação e rejeição dos mais diferentes grupos sociais em relação às 
questões da diversidade cultural, da equidade de gênero, dos direitos humanos. 

Os meios de comunicação podem desempenhar tanto um papel de promoção, 
quanto de violação dos direitos de grupos sociais inteiros, o que implica novas estra-
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tégias que assegurem não apenas o acesso aos meios de comunicação, mas uma am-
pliação do poder de disputa contínua no espaço público, nas ruas e nas redes sociais, 
nos meios e mídias corporativas e nos territórios.

Da explosão, em 2013, de uma “mídia-multidão” ou multidão de mídias, a 
proliferação das fake news em 2016 e a constituição de estado epidêmico de suspeição 
frente aos meios de comunicação corporativos, vivemos uma “desregulamentação” 
do negócio das mídias pós-redes digitais. Ao mesmo tempo, experimentamos uma 
afirmação do seu poder de produzir polarização, demonização e apropriação de suas 
estratégias de demonização, difamação e “odioativismo” se deslocar para a produção 
memética e para as páginas e perfis que produzem notícias, “memes”, opinião enga-
jando milhares de pessoas nas disputas políticas e de comportamento. 

1 A nova ecologia midialivrista

A utilização e conceituação do termo “mídia livre” ganhou força (ressignifican-
do e ampliando os conceitos de mídia independente, mídia alternativa, mídia con-
tra-hegemônica) no início dos anos 2000, tendo como contexto as transformações 
tecnológicas e a emergência das plataformas e redes sociais que deram acesso e vi-
sibilidade aos novos sujeitos sociais e políticos que emergiram no Brasil, vindos das 
bordas, das periferias, das minorias.

Mais do que isso, as tecnologias e mídias livres vêm dando visibilidade a toda 
uma produção cultural - hip hop, funk, teatro de rua, slam, dança, saraus, audiovisu-
al, etc. – que surge não como produto da indústria cultural, mas como uma produção 
cultural de base comunitária. Um discurso cultural e político “fora de lugar”, que não 
vem da universidade, não vem do Estado, não vem da mídia corporativa, não vem 
de partidos políticos e colocam em cena novos mediadores e produtores de cultura: 
rappers, funkeiros, b-boys, jovens atores, performers, favelados, desempregados, su-
bempregados, produtores da chamada economia informal, grupos e discursos que 
vêm revitalizando os territórios da pobreza e reconfigurando a cena cultural urbana. 

A cultura surge aqui não como um “setor” simplesmente, dividido em corpo-
rações e categorias vindas da indústria cultural, mas um campo que tem uma base 
social em expansão: os produtores simbólicos que disputam narrativas e que também 
são a nova classe trabalhadora do capitalismo da informação: o precariado ou cogni-
tariado base de um emergente movimento social das culturas.

A mudança decisiva deu-se a partir do contexto em que os meios de produção 
cultural se disseminaram, e os meios de comunicação e informação foram massifi-
cados (Internet, redes sociais, smartphones, etc.) e apropriados por produtores de 
cultura e de mídia. Esse contexto de um capitalismo informacional, capitalismo cog-
nitivo, em que o conhecimento é o produto, chega a todos os meios sociais, mesmo 
que de forma desigual e assimétrica. 
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Nesse contexto emergem também movimentos políticos por direitos (Juventu-
de Negra Viva, movimentos LGBTQI, Primavera das Mulheres, resistência indígena, 
etc.) para os quais as culturas próprias a esses grupos e as mídias livres são decisivas 
para se produzir incidência nas redes e ruas.

Uma das referências para a consolidação do campo da mídia livre e mapea-
mento de suas potencialidades e embates foi a realização do I Fórum de Mídia Livre 
(FML), em 2008, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), que reuniu cerca de 500 participantes e cinco eixos de questões: Democra-
tização da Publicidade Pública e dos Espaços na Mídia Pública, Políticas Públicas de 
Comunicação e Fortalecimento da Mídia Livre, Fazedores de Mídia, Formação para 
Mídia Livre e Mídias colaborativas e Novas Mí- dias.  (BARRETO, Gustavo/ BEN-
TES, Ivana. 2008) 1. Tratava-se de pensar políticas públicas, ações, redes de apoio e 
sustentabilidade para os grupos que articulam a produção midiática com a produção 
cultural associada à ampliação da cidadania, acesso a direitos e lutas das minorias.

Entre os temas mapeados destacamos a democratização das verbas publicitá-
rias públicas, a formação para a mídia e pelas mídias, a apropriação tecnológica pelo 
mais distintos grupos, observatórios de mídia, o midiativismo e a sustentabilidade de 
uma miríade de grupos midialivristas. 

O Manifesto da mídia livre2 trazia questões sínteses que não foram equacio-
nadas, como a garantia do direito humano à comunicação como condição para o 
aprofundamento democrático e críticas ao controle comercial dos sistemas de comu-
nicação no Brasil. Além disso, trazia propostas para fortalecer a ideia de mídia livre, 
por meio de ações que incentivem o surgimento dessas iniciativas ou pelo fortaleci-
mento de projetos já existentes que buscam trabalhar com políticas democráticas de 
comunicação e ampliação de direitos. O Manifesto da mídia livre também refletia as 
distintas concepções de mídia livre, uma mais centrada nos veículos já estabelecidos 
e que queriam prioritariamente democratizar as verbas publicitárias governamentais 
e outra visão que entendia a mídia livre como uma das formas de organização dos 
novos movimentos sociais e políticos ( SILVA, Danilo Almeida. 2011).

Essas propostas foram apresentadas em janeiro de 2009 durante o Fórum So-
cial Mundial, que ocorreu em Belém, no Pará, e inspiraram o Ministério da Cultura 
a lançar o Prêmio Pontos de Mídia Livre3, nos moldes dos Pontos de Cultura4, com 

1 BARRETO, Gustavo. BENTES, Ivana et al. Midialivristas, Uni-Vos! Lugar Comum, Rio de Janeiro, n. 25-
26, p. 137-140, maio/dez. 2008. 
2 O Manifesto da mídia livre foi assinado por 38 entidades, movimentos e instituições nacionais, 29 entida-
des, instituições e movimentos regionais, 25 veículos de mídia, e 159 pessoas, entre jornalistas, estudantes e 
membros da sociedade civil. Disponível na íntegra em: http://www.forumdemidialivre.org/?tag=manifesto.  
Acesso em: 4 dez. 2017. 
3 O Edital do Prêmio de Mídia Livre 2009 está disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/
uploads/2009/01/edital_pontos_de_midia_livre_-_publicado.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2017.
4 Pontos de cultura são iniciativas sem fins lucrativos podendo ser públicas ou privadas. Estes são seleciona-
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objetivo de reconhecer, registrar e estimular iniciativas de comunicação que funciona-
vam fora das corporações midiáticas5. 

A articulação entre a produção cultural de base comunitária, as mídias livres 
e os movimentos políticos de novo tipo ganham contorno nesse contexto, tendo as 
universidades públicas como aliadas na certificação de muitas das iniciativas de for-
mação livre, numa redistribuição simbólica de poder6.

Ainda em 2009, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, 
recebeu o II Fórum de Mídia Livre, coordenado localmente pelo professor e pesqui-
sador Fábio Malini e equipe, para discutir a organização em rede dos fazedores de 
mídias e a questão do fomento e da formação de novos produtores de mídia por meio 
da troca de experiências e autoformação, tendo como horizonte os pontos de mídia 
livre e a nova ecologia midialivrista que emergia e aumentava exponencialmente. As 
questões e ações do FML em Vitória também se desdobrariam em pesquisas acadêmi-
cas, artigos e estudos (MALINI, Fábio; ANTOUN, Henrique. 2013).

Em 2010, o Ministério da Cultura lança a segunda edição do Prêmio Pontos de 
Mídia Livre e, no primeiro semestre de 2012, acontece a segunda edição do Fórum 
Mundial de Mídia Livre. Apesar da interrupção da política pública para os Pontos 
de Cultura e de Mídia Livre em 2011, com a entrada da ministra Ana de Hollanda, 
no governo Dilma Rousseff, o conceito e as práticas de mídia livre e mídias de base 
comunitária expandem-se no Brasil e na América Latina. 

Os Editais de Mídia Livre são retomados pelo Ministério da Cultura em 2015, 
quando estivemos à frente da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Para 
efeito do edital, conceitua-se mídia livre como iniciativas que atendem os seguintes 
requisitos, o que passa a servir de base para a construção desse campo:

a) articulam comunicação e outras áreas do conhecimento, a fim de agregar 
setores do Arranjo Produtivo da Cultura, fazendo uso de suportes analógicos 
e/ou digitais;
b) não possuem financiamento direto e subordinação editorial a empresas de 
comunicação legalmente constituídas ou com vinculação partidária;

dos por edital público ou seleção direta e têm por função desenvolver atividades de formação, produção e 
difusão cultural na comunidade. São parte do Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. 
5 “O projeto teve cerca de 400 inscrições de todas as regiões do Brasil. Era subdividido nas áreas de audiovi-
sual, multimídia, rádio, impresso e web. Foram premiados 82 iniciativas sendo 18 na categoria Regional-Na-
cional, que receberam um valor de R$120 mil cada e 64 na categoria Local-Estadual que receberam R$40 mil 
distribuídos individualmente. A região sudeste recebeu 51% dos prêmios, seguido do Nordeste com 26%, 
depois a região Sul com 13%, Centro Oeste com 6% e Norte com 4%.” (FROSSARD, 2012, p. 56).
6 A Escola de Comunicação, por meio da sua Coordenação de Extensão, passou a certificar iniciativas de for-
mação, como o Curso de Audiovisual da Central Única das Favelas (Cufa), a Escola Popular de Comunicação 
Crítica da Maré (Espocc), a Agência de Redes para a Juventude, a Agência de Notícias das Favelas (ANF), 
com certificados de extensão, entre outras ações de formação para as mídias livres e movimentos culturais 
de base comunitária. 
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c) agregam e priorizam ações colaborativas e participativas nas comunidades aten-
didas, com atuação em rede na produção e difusão de conteúdo em formato livre, 
por meio de diferentes suportes de mídia (áudio, imagem, texto, vídeo e multimídia);
d) utilizam ou estimulam a utilização e o desenvolvimento de licenciamentos 
livres que garantam a democratização do acesso aos códigos e conteúdos pro-
duzidos e o incentivo ao conhecimento e desenvolvimento colaborativo sobre 
as tecnologias utilizadas;
e) utilizam ferramentas livres para o desenvolvimento, criação, produção e 
adaptação de conteúdos visuais, gráficos, audiovisuais, textuais, de software, 
soluções e produções técnico-científicas;
f) contribuem para a ampliação e a diversidade das linguagens da comunicação 
social, por meio da utilização de novas ferramentas e tecnologias;
g) estimulam a interação com o espaço público, utilizando a cidade como su-
porte para manifestações criativas, bem como intervenções que utilizam as di-
ferentes possibilidades da inclusão digital a partir dos territórios, fortalecendo 
o direito à cidade e à apropriação cultural dos espaços públicos;
h) privilegiam a valorização da diversidade de expressões culturais e de com-
preensões do mundo, a tolerância e a pluralidade, promovendo a participação 
social, a cooperação e o compartilhamento de informação em diferentes mídias 
e por diferentes produtores/as de conteúdo; e
i) compreendem a cultura e a comunicação como elementos fundamentais para 
uma necessária ampliação dos direitos sociais e econômicos, com vistas à cons-
trução de uma sociedade mais justa e baseada em valores de igualdade, justiça, 
tolerância, respeito aos direitos humanos e à diversidade social, cultural, reli-
giosa, étnica e de comportamento7.

2 Da mídia-estado à mídia-multidão

Chamamos atenção para outro momento de visibilidade das mídias livres e sua 
importância nas lutas urbanas e para os movimentos de novo tipo na defesa de direi-
tos. Um dos fenômenos mais impactantes das Jornadas de Junho de 2013 no Brasil foi 
a explosão dos coletivos, redes, agentes e iniciativas de midiativismo. 

Um enxameamento de centenas de novas iniciativas de mídia livre em todo o 
Brasil que disputaram e construíram outros sentidos para as manifestações de junho 
de 2013, a ponto de não mais se distinguirem da própria força das ruas. 

A mídia livre foi decisiva para construir uma contranarrativa frente à crimi-
nalização das manifestações pelas mídias corporativas, reprimidas violentamente 

7 O edital dos Pontos de Mídia Livre 2015 está disponível em: <https://goo.gl/2pnQpC>. Acesso em: 4 dez. 
2017.
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pelo aparato de segurança do Estado. Uma mídia-estado que desqualificou as pautas 
dos movimentos (passe livre; transparência pública com os gastos dos megaeventos, 
Copa do Mundo e Olimpíadas; processos de gentrificação urbana; direito ao espaço 
público; corrupção e crise da democracia representativa).

As mídias livres narraram um outro junho de 2013, processos multitudinários 
organizados de baixo para cima e protagonizado por “desorganizados” (grupos que 
não vinham de partidos e/ou instituições políticas clássicas). As emissões ao vivo, a 
viralização de “memes”, fotografias, posts, textos, cartazes, produzidos pelos pró-
prios manifestantes, funcionaram como operações de embate, disputa narrativa de-
cisiva nas redes e nas ruas.

O confronto com o poder e as instituições produziu uma consciência de direi-
tos e de suas violações. A iconografia das manifestações reativou um diálogo com o 
passado de violência da ditadura militar, com um imaginário cinematográfico e polí-
tico de lutas globais, com imagens sobreviventes de outros tempos, e produziu simul-
taneamente uma atualização do Brasil consigo mesmo, ao fazer explodir as imagens 
de um presente brutal.

O debate sobre as mídias livres ganharam, em 2013, grande relevância, com a 
emergência de experiências como as da Mídia Ninja, capazes de engajar milhares de 
pessoas em suas transmissões ao vivo e posts em redes sociais, disputando o sentido 
das manifestações. Visto em perspectiva, com a decretação de Estado de Calamidade 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, em junho de 2016, com a prisão, em 2017, do 
ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, prisão de empresá-
rios da máfia dos transportes e beneficiários das obras superfaturadas da Copa do 
Mundo e Olimpíadas, cabe nos perguntar: Afinal, quem eram os vândalos? E como 
as mídias livres foram decisivas na antecipação da crise do Estado do Rio e no alerta 
sobre as violações cometidas.

O ano de 2013 foi um momento extraordinário para a nova ecologia da mídia 
livre. No mesmo ano surgiu ainda um novo espaço de trocas e articulação entre os 
produtores de mídia, o Facção: Encontro Latino-Americano de Midiativismo, que 
aconteceu em novembro de 2013, na Escola de Comunicação da UFRJ e em espaços 
parceiros, e reuniu centenas de pessoas do Brasil e da América Latina, entre ativistas, 
jornalistas, comunicadores, movimentos sociais, blogueiros, artistas, agentes cultu-
rais e desenvolvedores de tecnologias.

O evento apresentou quatro eixos centrais: Ativismo, Políticas Públicas, Lin-
guagens e Tecnologias, com debates, relatos, oficinas, exibição de filmes/vídeos e uma 
audiência pública em torno da criminalização dos movimentos sociais e dos mani-
festantes de 2013. A repressão aos grupos de mídia livre, os episódios de violência e 
prisão marcaram as Jornadas de Junho de 2013, e o exercício do jornalismo e do mi-
dialivrismo passou a demandar apoio de advogados voluntários, da Anistia Interna-
cional, dos organismos de defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos. 
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O Facção, realizado em 2013, no Brasil, iria ganhar edições latino-americanas, 
tendo sido organizado na Bolívia, em 2014, no Uruguai, em 2016 e na Argentina, em 
2017. O objetivo dos encontros é consolidar uma rede latino-americana de mídia li-
vre, avaliar o cenário contemporâneo da comunicação, pensando o protagonismo do 
movimento midiativista e midialivrista que vem ganhando visibilidade, compartilhar 
experiências e pensar coletivamente ações que legitimem a luta pela democratização 
da comunicação e a garantia da liberdade de expressão e ampliação dos direitos.

3 Impasses e perspectivas

O termo mídia livre passou a ser amplamente utilizado e divulgado no Brasil 
e na América Latina por organizações não governamentais, coletivos, blogs, rádios 
livres, mídia feminista, mídia-índio, mídia-afro, etc. O termo define formas autôno-
mas de produção de mídia. Seus conteúdos recebem licenciamentos públicos, como o 
Creative Commons, e têm, geralmente, livre circulação. Mas como assegurar a diver-
sidade e a pluralidade nesse processo de produção das mídias? A indução do trabalho 
em rede é uma possibilidade. 

As redes de ativismo no Brasil estão se reconfigurando e diversificando. Pós-Junho 
de 2013 e com a emergência de redes de diferentes matizes políticos, vivemos um momen-
to de hiperpolarização, em que o ativismo passa a utilizar a linguagem do confronto, dos 
ataques, aproximando-se dos haters e lovers das torcidas organizadas nos esportes. 

Nesse contexto, as ações e o campo midiativista, para além do número de se-
guidores em páginas e canais, passam a ser medidos pelo “engajamento” – o total de 
interações que uma página/canal possui: a soma de seguidores, curtidas, comentários 
e compartilhamentos de todos os usuários que constroem um campo de influência, 
disputa e ação. 

Hoje, redes como a da Mídia Ninja são capazes de mobilizar quase 2 milhões 
de seguidores nas redes sociais, produzindo uma incidência no debate público. Em 
momentos específicos de crise e tensão, como no dia 29/03/2017 (transmissão ao vivo 
da violenta repressão policial a manifestantes contra a Reforma Trabalhista em Bra-
sília) a página do Facebook da Mídia Ninja ultrapassou em engajamento nas redes 
as revistas Veja, IstoÉ, Época, os jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O 
Globo e grandes portais, como UOL e BBC Brasil8.

O acontecimento que se repete em muitos outros momentos de tensão social, 
quando o risco ou a violação de direitos é iminente, evidencia a capacidade crescente 
dos veículos de comunicação independente de atingir massivamente a opinião públi-
ca a partir de ondas nas redes sociais. 

8 Disponível em: <https://medium.com/@MidiaNINJA/a-onda-virou-nas-ruas-e-nas-redes-4690d0a874de>. 
Acesso em: 4 dez. 2017.
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Com orçamentos mínimos, estruturas enxutas, mas um alto engajamento, a 
mídia livre tem aglutinado forças para além da função jornalística e ou informativa, 
produzem comoção. Uma produção que tem no componente comportamental e es-
tético um diferencial, como podemos ver em algumas coberturas fotográficas de alto 
impacto, como em A batalha de Brasília, registro fotográfico do #OcupaBrasília do 
dia 24 de maio, pelas lentes da Mídia Ninja e seus colaboradores9.

O midiativismo, a produção de engajamento e os influenciadores digitais pas-
sam a mobilizar um espectro de atores muito além dos espaços tradicionais, com o 
deslocamento do midiativismo os mais diversos campos e lutas.

Em um cenário de instabilidade política, o debate e as políticas públicas de 
direitos humanos tornaram-se alvos de hiperpolarização nas redes sociais, nas mídias 
e no conjunto da sociedade, e de uma série de discursos redutores. Ao mesmo tempo 
em que se trata de um contexto preocupante e conflagrado, é a ocasião para se apro-
fundar, esclarecer e difundir princípios básicos em torno da defesa da diversidade e 
dos direitos de distintos grupos.

Sem políticas públicas para as mídias livres, sem formas de monetização regu-
lar, as redes de formadores no campo das mídias e dos fazedores de cultura não po-
dem responder a uma demanda vertiginosa e crescente – não atendida pelos ambien-
tes de educação formal, escolas, universidades, instituições – de produção, formação 
e difusão de conteúdos, campanhas, ações de articulação e mobilização pelas mídias.

Financiamento, fundos, doações, editais para ações em redes de formação cola-
borativas, mobilizando instituições, governos, cidadãos, responderiam a um esforço de 
articulação e mobilização “de baixo para cima”, com a necessidade de troca de metodo-
logias, a partilha de processos de difusão e comunicação, vitais em um momento de crise.

Entendemos que o financiamento do campo cultural e da comunicação passa 
por três eixos decisivos: articulação e mobilização; formação livre, economia e sus-
tentabilidade. Entre os objetivos e as metas, destacamos alguns que reaparecem nos 
fóruns, encontros, redes:

a) difundir políticas de comunicação, mídia livre, cultura digital, tecnopolíti-
cas, desenvolvimento de tecnologias abertas e livres, plataformas e aplicativos 
que assegurem a diversidade de conteúdos, tecnologias e linguagens;
b) estimular e aprimorar a produção de conteúdos voltados para a diversidade 
cultural, a equidade de gênero, a justiça racial e social;
c) fomentar a criação de redes brasileira, latino-americanas e internacionais 
de mídia livre e mídias comunitárias, estimulando a formação de associações e 
entidades representativas das mídias livres;

9 Disponível em: <https://medium.com/@MidiaNINJA/a-batalha-de-bras%C3%ADlia-71198415e71e>. 
Acesso em: 4 dez. 2017.
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d) estimular a cultura da doação e do financiamento para as mídias livres e 
comunitárias, assim como formas de monetização de seus agentes e circuitos. 
Propor bancos sociais, moedas complementares, fundos rotativos para as mí-
dias comunitárias e livres; e
e) articular redes de defesas e proteção, advogados amigos da mídia livre que 
pensem a comunicação como direito humano estratégico. Produção de carti-
lhas, tutoriais de segurança para as mídias comunitárias (protocolos de segu-
rança e anonimato).

Chamamos a atenção para um contexto crítico em que grupos e sujeitos, cujos 
direitos são violados cotidianamente, são os mesmos que têm uma inserção limitada 
nas redes de articulação, mobilização, formação e comunicação e, entretanto, são 
suas histórias, experiências e sensibilidade que produzem comoção, reflexão e mu-
danças concretas de percepção das injustiças, assim como das saídas possíveis: polí-
ticas públicas, ações cidadã, formação livre, formas de apoio e financiamento direto.

No entanto, instituições que lidam diretamente com os grupos mais vulneráveis 
ou que representam esses grupos trabalham em grande parte com uma linguagem 
“abstrata”, com marcos legais que não foram apropriados ou são desconhecidos e 
não acessados pelos destinatários de suas políticas. O apoio para a produção de mí-
dias livres, mídias comunitárias, e aos grupos culturais que produzem sua própria 
mídia é decisivo nesse cenário.

4 Economia narrativa, fake news e engajamento

Chegamos ao cenário contemporâneo com alguns impasses e questões inima-
gináveis no Brasil de 2013 (pelo menos em termos de alcance e escala) depois da 
explosão do midialivrismo e a desconfiguração da forma de produção das notícias. 

O termo pós-verdade foi utilizado por Ralph Keyes no livro  The post 
truth era: Dishonesty and deception in contemporary life  e retomado pela 
revista  The Economist  para tentar entender porque os eleitores de Do-
nald Trump aceitam afirmações estapafúrdias, como a que diz que a cer-
tidão de nascimento de Barack Obama foi falsificada, que ele não é norte- 
-americano e que ajudou a fundar o Estado Islâmico, ou ainda que os Clintons são 
assassinos e que o pai de um rival político de Trump estava com Lee Harvey Oswald 
antes de ele matar John F. Kennedy.

Donald Trump também criou um novo patamar ético, ultrapassando todos os limites 
do que pode ou não ser dito em público, ao utilizar em sua campanha eleitoral expressões 
racistas, sexistas, acusações pessoais e desabonadoras, expressando todo o ódio, nojo, 
raiva, desprezo em praça pública, de forma a estimular uma exteriorização e exorcis-
mo, uma visibilidade máxima de toda sorte de racismos, fascismos, machismos.
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5 Anacronismos viralizantes

No Brasil, a construção de pós-verdade produziu suas aberrações e anacronis-
mos, entre elas ressuscitou e alimentou o temor concreto de um comunismo apoca-
líptico, uma espécie de fim dos tempos políticos – que tem em Cuba e na Venezuela 
seu modelo aterrorizante – e que será implantado a qualquer momento que governos 
e representantes progressistas ou de esquerda cheguem ao poder.

Pouco importa que sejam vereadores de cidades do interior, deputados estadu-
ais ou federais, prefeitos, governadores ou presidentes da República que jamais atua-
ram ou propuseram ações nesse sentido. A implantação mágica do comunismo virou 
um divisor de águas e um “meme” crível, uma pós-verdade e uma crença popular. 
Uma fantasmagoria que traz toda sorte de malefícios e mutações comportamentais 
inusitadas, como a indução de crianças a mudarem de sexo e de gênero por professo-
res comunistas e doutrinadores nas escolas.

Mas como combater pós-verdades e pós-fatos sem mudar o ambiente cognitivo 
e afetivo como um todo? Claro que a crítica e a contranarrativa também são memé-
ticas. E os “memes” chegam potencializando tanto a ignorância, a desinformação e 
o regime de crença de diferentes grupos, quanto a inteligência popular, o humor e a 
ironia. Os “memes” funcionam também como aquelas verdades de para-choques de 
caminhão. Melhor que negá-las é fazer outro meme para disputar sua narrativa. Mais 
do que isso nos dão as “evidências” de que precisamos para derrotar, humilhar, rir, 
desqualificar uma pessoa, um grupo, um pensamento.

Os regimes de pós-verdade produzem mais do que fatos e informações, traba-
lham com os regimes de crença. Visões de mundo, preconceitos, sentimentos. Se antes 
o propósito da mentira política era criar uma falsa visão do mundo, agora se trata 
de reforçar preconceitos e sentimentos, não apresentar ou analisar fatos. É algo do 
campo da irracionalidade.

6 A política na era do gerador de “memes”

É como se as pessoas, munidas de um gerador de “memes”, de um vídeo no 
YouTube, uma timeline e uma conta no Twitter, tornassem-se editorialistas de suas 
próprias crenças, falando para as bolhas do Facebook, para seus seguidores, seus 
iguais. Uma audiência capaz de validar e chancelar o que é dito, produzindo pertenci-
mento e identificação, ou o ódio e uma guerra memética impermeável, em que não há 
perdedores, pois ninguém se ouve e todos têm razão. Trata-se de uma nova forma de 
produção de consenso, por cliques, likes, compartilhamentos, anuência que cria uma 
comunidade imaginada de iguais, no momento em que as instituições produtoras de 
consenso entraram em crise de credibilidade: a justiça, a mídia, a escola, os políticos, 
a própria ciência.
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Produzir nichos, comunidades de identidade que não suportam a “ruidocracia” 
e a polifonia, que não suportam o dissenso, que não suportam a hiperfragmentação de 
fontes, notícias, boatos, rumores, mensagens e “memes” descontextualizados que nos 
exigem um enorme esforço de decodificação ou um clique e um like de cumplicidade.

É simbólico que a memética, teoria inspirada nos “memes” replicantes propos-
ta por Richard Dawkins venha da Biologia, indicando uma confluência de campos e 
novos paradigmas no pensamento dos meios e da comunicação.

A ideia do “gene egoísta” que para sobreviver e se replicar precisa desesperadamente 
de vetores, corpos, que o impulsionem. Nós nos tornamos os vetores dos “memes” e das 
ideias prontas que circulam no infinito dos boatos, histórias, truísmos, verdades e pós- 
-verdades que, colocadas para circular, estão sem controle.

Essa produção instantânea realizada por uma multidão heterogênea desloca os 
intermediários clássicos: a corporação jornalística, o jornalista profissional, as agên-
cias de noticias. Põe em xeque a “reserva de mercado” que existia para os formadores 
de opinião corporativos e aponta para outros modelos e campos, expandidos em que 
não se pode pensar o “homem” desconectado de suas próteses e dispositivos.

A discussão que interessa é como as redes sociais, com sua miríade de singula-
ridades e processos de subjetivação, rompem com a lógica da reprodução por meio 
da informação e da comunicação que neutraliza e domestica os acontecimentos, re-
duzindo a imprevisibilidade, conformando ao já sabido.

Essa proliferação e disseminação pós-mídias de massa já está acontecendo e 
criando uma nova ecologia midialivrista, uma quantidade muito de grande de cole-
tivos, redes, grupos e também de “perfis”. Pessoas que individualmente começam a 
se ver e assumir como produtores relevantes de conteúdos. Essa percepção de que a 
mídia somos nós, esse conjunto de singularidades que podemos acessar, com quem 
podemos interagir e trocar realmente é uma mutação antropológica. E, mais do que 
isso, não é o jornalismo que se tornou o modelo das trocas nas redes.

O modelo da comunicação pós-mídia de massas é a conversação e/ou a memé-
tica, ideias replicantes, “memes” que buscam se reproduzir e para os quais somos um 
dos formuladores e vetores entre outros (objetos, redes, dispositivos). A memética 
interessa menos pelo seu “darwinismo cultural” (os “memes” como genes egoístas 
que querem se multiplicar a qualquer custo e sobreviver), mas por explicitar o poten-
cial multiplicador e viralizante de ideias, imagens, sons, desenhos, valores estéticos e 
morais, línguas.

Tudo o que possa ser transmitido, duplicado, remixado de forma autônoma. 
A memética e a vida e morte dos “memes” nas redes sociais são uma boa expressão 
dessa potência e erótica da comunicação, para o pior e para o melhor.

Na era da pós-verdade e/ou do pós-fato, podemos dizer que a verdade não é 
simplesmente falsificada ou contestada, mas pode-se tornar de importância secun-
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dária. Vimos isso na campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, mas tam-
bém com a popularização, no Brasil, dos enunciados criacionistas e da cura gay por 
parlamentares-pastores brasileiros, da campanha jurídico-midiática que produziu o 
impeachment, o repertório memético da direita e da esquerda, transformam questões 
complexas em evidências instantâneas, em sentimentos, preconceitos, caricaturas que 
podem ter apenas um efeito irônico e cômico ou podem, em uma campanha política 
ou de difamação, serem devastadores e destruir reputações, campos e a credibilidade 
de grupos inteiros.

A novidade é que a construção de fatos e notícias, o marketing, a comunicação 
de guerra e guerrilha, o jornalismo de comoção, a propaganda política foram apro-
priados de forma massiva pelos não especialistas, produzindo ondas viralizantes nas 
redes e contágio nas ruas.

Estamos vendo a ressaca de um desses processos de memetização: a demoniza-
ção, criminalização e desqualificação das esquerdas no Brasil e no mundo. Uma onda 
obscurantista que viraliza a partir de truísmos, “memes” repetidos, capas de revista, 
bombardeio de fait divers na televisão e uma rua que foi aquecida com bordões, bo-
necos infláveis gigantescos, patos amarelos corporativos e, claro, gente munida com 
faixas e cartazes que expressam todo tipo de crenças que seriam insustentáveis se não 
houvesse um ambiente cognitivo que as acolhesse como desejáveis e verossímeis.

Saímos do domínio dos fatos para uma ensurdecedora guerra de slogans, certe-
zas e dogmas. Um fundamentalismo comunicacional que prescinde de argumentação.

Verossimilhança e evidência são a matéria-prima da pós-verdade e do pós-fato. 
Sua enunciação repetida e viralizada por muitos, sua expressão em imagens e “me-
mes” antecipam o que queremos ver acontecer. Sua simples difusão e circulação, a 
quantidade de cliques e visualizações são o que dão legitimidade ao conteúdo que 
é exposto. A visibilidade máxima, o compartilhamento, o engajamento em comen-
tários e cliques são a forma de legitimação do pós-fato e da pós-verdade. Algo que 
não necessariamente aconteceu, mas que a simples enunciação e circulação massiva 
produz um efeito de verdade.

A pós-verdade é a informação que buscamos para satisfazer nossas crenças e 
desejos, como nas editorias de jornalismo em que o repórter sai a campo para en-
contrar as melhores “aspas” que comprovam um enunciado prévio. Fábrica de fatos 
e produção de notícias, mas que hoje ganha nas redes um poderoso complemento: a 
memética, a evidência instantânea, que produz sensações, ódio, riso, ridículo, inferio-
rização do outro por meio de uma imagem ou de um truísmo.

O Brasil, desde as eleições de 2014, só viu intensificar a produção de pós-ver-
dade e a construção de pós-fatos. O boneco inflável gigante do ex-presidente Lula 
vestido de presidiário, as inúmeras antecipações e simulação de sua possível prisão, 
em operações reais e operações simbólicas, a construção de um ambiente jurídico-mi-
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diático que simulou a derrocada de um governo e partido preparam para aceitarmos 
praticamente qualquer coisa.

7 O exército de robôs e os cidadãos-zumbis

Todo esse contexto, de polarização política, produção de notícias falsas dire-
cionadas para militâncias e para alimentar crenças só se agrava com a automatização 
e produção serial da opinião pública por meio da ativação de perfis falsos e a produ-
ção e indução do comportamento de manada, a partir de bots/robôs.

Uma rede como o Facebook, com 2 bilhões de usuários ativos pelo mundo em 
2017, não consegue estimar quantos são perfis falsos ou automatizados, por exemplo, 
e busca forma de minimizar a circulação de fake news. A questão é: mais a partir de 
que critérios e métricas? As propostas apresentadas pelo próprio Facebook são insa-
tisfatórias ou criam mais falta de transparência e arbitrariedade, em um cenário em 
que usuários, governos, corporações de mídia e redes não têm acesso aos algoritmos 
do Facebook que buscam “gerenciar” a circulação de informações confiáveis.

Uma série de reportagens realizadas pela BBC Brasil, intitulada de Democracia 
ciborgue10 aponta para a intensificação dessas práticas desde as eleições de 2014 e sua 
intensificação em 2018, com a profissionalização dos serviços oferecidos por empre-
sas de mídia e marketing baseadas nos influenciadores digitais, sejam eles humanos, 
ou bots, capazes de produzir uma “maioria artificial”, induzir comportamento de 
manada, subir hashtags no Twitter, sustentar opiniões em uma conversação, em co-
mentários, postagens, etc.

Esses “ativadores” de perfis falsos, contratados por empresas, trabalham como 
influenciadores digitais, apostando na tendência das pessoas de seguirem não apenas 
influenciadores midiáticos e conhecidos, celebridades e subcelebridades, mas tam-
bém um determinado grupo e campo, um grupo de bots, sem que necessariamente 
sua decisão seja individual. 

Apostam no enxameamento, no volume e quantidade de postagens e comen-
tários automatizados ou semiautomatizados que ultrapassam a capacidade quanti-
tativa de uma resposta ou contra-argumentação. Criando uma “noção de maioria” 
de forma artificial. O mais perturbador é quando vemos que um comportamento 
automatizado ou um comando massificável produz ações de enxameamento predató-
rias, muito próximos dos linchamentos tradicionais, orientados pelo medo, histeria, 
produção artificial de crises.

Um exemplo significativo dessa construção de consenso em uma velocidade 
incontrolável e virótica foi o episódio de ataque massivo à página no Facebook do 
Centro Cultural Santander, no episódio que culminou com o fechamento da exposi-

10 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42280664>. Acesso em: 4 dez. 2017.
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ção QueerMuseu: Cartografias das diferenças nas artes brasileiras11 em setembro de 
2017, um ataque capitaneado pelo Movimento Brasil Livre (MBL). Nesse caso, vemos 
como o “engajamento orgânico”, de uma página, perfil, grupo ou rede de mídia pode 
estimular pessoas reais, ativistas, militância, pessoas comuns a entrarem na disputa 
narrativa, funcionando como “zumbis” ou robôs. Uma automação psíquica que tam-
bém pode direcionar a opinião pública 

8 O engajamento orgânico e novos modos de produção

Mas como funciona o engajamento orgânico? Se analisarmos uma página como 
a da Mídia Ninja, que, em janeiro de 2018, tinha 1.681.793 seguidores, as estratégias 
utilizadas para obter um alto nível de engajamento passam por uma inteligência dis-
tribuída em rede, pela participação dos seus seguidores e produtores nos processos 
narrados e pela representatividade e diversidade de agentes em todo o processo de 
produção de notícias, opinião, análises, likes, comentários e compartilhamentos. 

A impressão que temos ao acompanhar o fluxo de informações da Mídia Ninja 
é que estamos no meio dos acontecimentos relevantes para um campo, e não apenas 
sendo informados de fatos. É o que Pablo Capilé, um dos conceituadores da Rede 
Ninja e do Fora do Eixo, chama de “espaço-tempo da geração”, uma posição sub-
jetiva, um ponto de existência, que a rede Ninja persegue em sincronicidade com o 
desejo dos participantes da rede.

Dessa forma, fotógrafos, redatores, designers, editores, social medias e comuni-
cadores colaboram construindo conteúdo, debatendo pautas, agendas, coberturas e 
abordagens. Divididos em chats regionais e de linguagem, essas formas de produção 
fluídas tornam-se também fóruns permanentes de discussão que medem esses desejos.

A editoria dos diversos canais de comunicação da Ninja é composta por um 
conselho que reúne mais de 40 coeditores espalhadas por todo país, como nos infor-
ma Raíssa Galvão, editora da Mídia Ninja (depoimento a autora em abril de 2017), 
destacando que essa forma possibilita a reunião de diversas inteligências e repertó-
rios, que vão desde as questões identitárias, até os conhecimentos mais técnicos de 
pautas, como comunicação, cultura e política. Além disso, os coeditores funcionam 
como um radar dos temas quentes do momento e são um think tank para debates de 
conjuntura.

A rede de colaboradores com a qual a Mídia Ninja conta hoje tem cerca de 500 
pessoas espalhadas em todos os estados do Brasil e em outros países, com diferentes 
níveis de engajamento, como podemos acompanhar com a criação do grupo Mídia 

11 Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/ivana-bentes-o-corpo-nao-pornografico-existe/> e 
<http://midianinja.org/ivanabentes/portinari-volpi-lygia-clark-viraram-pornografia-para-mbl/>. Acesso em: 
4 dez. 2017.
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Ninja Brasil, em fevereiro de 2018, no Facebook, com objetivo de ampliar e consoli-
dar essa relação de trocas. 

Segundo Dríade Aguiar, gestora da página da Mídia Ninja, em sua palestra no 
Colab: Encontro de Redes de Inovação e Colaboração, na Escola de Comunicação da 
UFRJ, em 24/11/2017, outros ambientes de participação são “[...] as caixas de comen-
tários da página do Facebook e o inbox, em que o público se relaciona com a NINJA 
enviando conteúdo, sugerindo pautas, comentando assuntos publicados, criticando, 
enviando sugestões, entre outros. Diariamente são cerca de 80 mensagens no inbox e 
1.500 comentários.”

Uma retroalimentação da página que faz com que seus seguidores sejam tam-
bém produtores de conteúdo. O “público” tem incidência real sobre o produto final, 
e muitas vezes sentem-se parte do processo e se envolvem a ponto de promover ações 
que aumentem o nível de engajamento da página.

Destacamos aqui um exemplo apresentado por Felipe Altenfelder, gestor da 
Mídia Ninja, no Encontro de Mídia Livre, na PUC-Rio, em 14/09/2017. O surpreen-
dente “caso de Capitão Enéas”, uma cidade de 14 mil habitantes no interior de Minas 
Gerais onde ocorreu uma manifestação de cerca de 80 estudantes no dia 11 de novem-
bro de 2016. O envio de textos e fotos da cobertura, feita pelo secundarista Leandro 
Cruz para a Mídia Ninja, inbox, teve 47.688 pessoas alcançadas, ou seja, três vezes 
mais o número de habitantes da própria cidade! Um tipo de alcance e visibilidade de 
amplifica os territórios e os conectam lutas e desejos a uma nuvem que lhe dá novo 
sentido e impulso. 

Dessa forma, o engajamento também pode ser entendido a partir das práticas des-
centralizadas e de grande capilaridade, com um protagonismo distribuído a partir de ou-
tros critérios e centralidades. Quem produz engajamento e viralizações é uma multidão 
de pequenos e anônimos, que juntos produzem novos modos de enxameamento que os 
influenciadores e as redes, como a Mídia Ninja, podem potencializar e amplificar.

9 A conversação infinita

As teorias da informação e da comunicação clássicas não se deram conta de 
que a conversação é a base de uma nova erótica do contato, da contaminação, da 
experiência da insurgência em fluxo. O que seria a memética como potência? Ruido-
cracia e acolhimento do contraditório? Temos que compreender essa outra lógica do 
sentido, essa cooperação entre muitos, entre singularidades quaisquer que estabele-
cem uma “conversa infinita”, como propunha Blanchot (2010), uma outra comunica-
ção, quando ela escapa ao poder. Não se trata de “informar” no sentido jornalístico, 
mas efetivamente experimentar uma prática dialógica, em que a conversação entre 
muitos cria pensamento. 
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É uma experiência que altera ontologicamente o jornalismo pensado como 
prática de poder, que se esconde sob o manto do informar, “reportar”, reproduzir. 
Estamos vendo um deslocamento da comunicação para sua função expressiva e de 
invenção, nessa conversação de muitos com muitos. Não que essas funções clássicas 
desapareçam. Mas do que nos serve estar “informados” se não temos autonomia 
ou meios para criar conhecimentos derivados, para fazer da informação potência 
de transformação dos desejos e das crenças? A mídia de massa, na sua prática pseu-
docientífica ou “neutra” e “imparcial”, funciona com palavras de comando ou de 
ordem, como colocam Deleuze e Guattari (1995).

O jornalismo e a publicidade massivos trabalham com comandos: “ordenar, 
interrogar, prometer, afirmar, não é informar [...] a informação é apenas o mínimo 
estritamente necessário para a emissão, transmissão e observação das ordens consi-
deradas como comandos” (p. 11), dizem de forma certeira, pois essas informações 
trazem pressupostos implícitos, não discursivos, obrigações sociais.

A questão hoje é menos nos informar, do que entender justamente que “pala-
vras de ordem” e mundos estão embarcados na informação e nas controvérsias. Ma-
pear essas controvérsias, como propõe Bruno Latour (2012), para arrancar, explicitar 
as palavras de ordem que as habitam. Para criar outros possíveis e sensíveis.

O que entendo como comunicação “massiva” é tudo o que nos rouba a 
potência de efetuar outros mundos e pensamentos. A distinção pode ser feita também 
nestes termos: existe um jornalismo massivo que funciona buscando a unificação e 
a centralização, a homogeneização, a diminuição da polifonia, que desconsidera a 
ruidocracia e a heterogeneidade das falas. Buscar essa unidade na variedade tem 
seu preço e é diferente de buscar a multiplicidade e as diferenças em si mesmas. São 
pressupostos realmente distintos. Ou seja, vejo um midiativismo que não se fechou 
em uma narrativa “monolinguistica”, que só fala para um grupo, atravessou mundos 
apontando como grupos distintos veem a si mesmos e aos outros no mundo. A troca 
de pontos de vista entre singularidades em luta podendo constituir um comum, 
além de apontar, de fato, para a “[...] possibilidade de sermos outros do que somos” 
(p. 154), como no perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro  (2012), citando 
Ghassan Hage 12 

Essa mobilidade, essa capacidade de entrar e sair das controvérsias construindo 
lugares comuns de lutas é uma das características do midiativismo pós-redes sociais. 
Essas ideias sugerem uma possibilidade de redefinição relacional de dualismos esté-
reis, a partir do conceito de perspectiva ou ponto de vista.

Nesse sentido, a teoria do perspectivismo do antropólogo Eduardo Viveiros de 
Castro pode ser muito inspiradora, ou pelo menos pode ser um bom ponto de partida 
para outra teoria da comunicação. Um perspectivismo propriamente memético.
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10 A história de um erro

Como previa Nietzsche  (1888) em A história de um erro: “[...] o mundo verda-
deiro é uma ideia que já não serve mais para nada, que não obriga mesmo mais nada, 
uma ideia que se tornou inútil, supérflua; consequentemente uma ideia refutada; su-
primamo-la!” (p.22) 

Não citamos Nietzsche para fazer uma apologia à mentira, nem a um “vale-tu-
do”, mas trata-se um dos pensamentos mais radicais sobre a crise da verdade e ao que 
os discursos de verdade servem. Se tudo é construção, temos que perguntar sempre: 
quem fala e de onde fala.

Em meio a tantas mudanças tecnológicas e de comportamentos, entramos em 
uma era da subjetividade algorítmica e verdades moduladas pelas “fábricas de fatos”. 
As redes e a Internet potencializaram as fake news, mas também são o seu melhor 
antídoto. Os regimes de “pós-verdade” e regimes de crença não são um efeito nefasto 
das redes, mas apontam para a crise dos regimes de verdade e a emergência de novas 
métricas que nos impactam radicalmente.
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