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RESUMO

O capítulo relata as atividades de pesquisa de um projeto que investigou os processos 
de produção e circulação de conteúdos sobre os movimentos em rede no Brasil decor-
rentes dos protestos de junho de 2013. As investigações deram conta de gerar dados 
acerca dos formatos de produção e dinâmicas de circulação empreendidas pelo que se 
convencionou denominar, no âmbito do projeto, de coletivos midiáticos. As reflexões 
partem de uma premissa fundamentada na noção de midiatização do ativismo, arti-
culando os conceitos de convergência e espalhamento. Foram empregados diferentes 
métodos de estudo, tendo-se chegado à constituição de um conjunto de critérios de 
análise que possibilitou trabalhar com diferentes grupos para entender suas narrati-
vas, técnicas e estratégias de produção e circulação. As análises empíricas exploram as 
rotinas dos coletivos para colocar em fluxo e gerar visibilidade para conteúdos sobre 
as ações de movimentos em rede decorrentes e em torno dos acontecimentos políticos 
no Brasil, desde os acontecimentos de junho de 2013, envolvendo assim protestos e 
mobilizações de rua. Os resultados alcançados com observações sobre diferentes usos 
e apropriações que os coletivos realizam acerca das tecnologias digitais de comunica-
ção em seus processos comunicacionais tensionam o debate sobre transformações e 
continuidades no âmbito do jornalismo digital. Para o midiativismo, as contribuições 
que o projeto agrega tratam de tensionar argumentos relacionados ao enfrentamento 
entre os atores midiáticos envolvidos na cobertura dos acontecimentos envolvendo os 
movimentos em rede. 
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Os coletivos midiáticos 
 e a midiatização do ativismo: 

aspectos teóricos e empíricos de pesquisa sobre 
produção e circulação de conteúdos acerca dos 

movimentos em rede no Brasil

Introdução 

O projeto de pesquisa Jornalismo e midiatização do ativismo foi cadastrado 
em agosto de 2015, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, dentro do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, no contexto da linha de pesquisa 
de Linguagens e práticas jornalísticas. Empregando diferentes métodos de pesquisa, 
a investigação observou e analisou grupos envolvidos com a produção e a circulação 
de conteúdos sobre protestos, atos e mobilizações que decorreram do que ficou 
conhecido no Brasil como as Jornadas de Junho de 2013. Acompanhamos a atividade 
desses grupos, que convencionamos denominar de “coletivos midiáticos”. 

A proposta deste capítulo é relatar a trajetória do projeto, demonstrando a 
elaboração do conceito de coletivo midiático à luz do midiativismo (GARCIA; 
LOVINK, 1997; SCHERER-WARREN, 2006; CASTELLS, 2012; MALINI; ANTOUN, 
2013), que foi o que ocupou os primeiros meses de atividades do cronograma. 
Pretende-se pontuar as principais referências que compõem o embasamento teórico 
da pesquisa, trazendo a premissa da midiatização do ativismo (BRAGA, 2012; 
FAUSTO NETO, 2008; HJARVARD, 2014) e os conceitos de convergência (JENKINS, 
2006; AQUINO BITTENCOURT 2017) e espalhamento (JENKINS; GREEN; 
FORD, 2013), norteadores dos passos iniciais dessa delimitação teórica. Pensamos os 
coletivos midiáticos como grupos que, por meio de sites, redes sociais, plataformas 
digitais, aplicativos e dispositivos móveis de comunicação, produzem e promovem o 
espalhamento de conteúdos sobre protestos decorrentes de mobilizações organizadas 
dentro e fora das redes digitais, e que buscam atuar de forma desvinculada da mídia 
de massa, com base na participação e na convergência, ainda que reproduzam 
lógicas massivas em seus processos de produção e circulação de conteúdos. São 
grupos que podem ou não participar da organização de protestos de rua. Sobre o 
caráter comercial, coletivos midiáticos não almejam o lucro, o que não os impede 
de estabelecer mecanismos de contribuição para a realização de atividades diversas, 
que envolvam a produção e circulação de conteúdos e a organização de mobilizações. 
Esses mecanismos variam entre o envio de quantias em dinheiro por meio de contas 
bancárias ou sistemas de pagamento online, venda de produtos e também projetos de 
crowdfunding para causas e ações mais específicas. 
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A intenção dessa contemplação teórica é revelar como a atividade desses cole-
tivos promove uma reflexão sobre o jornalismo digital que vai além de questões que 
tratam sobre a visibilidade de temas e vozes omitidos ou pouco mencionados nos 
fluxos informacionais dos veículos de massa (BELTRÃO, 1972; DIZARD JR., 2000). 
Além de promover o estabelecimento de um fluxo paralelo ao da mídia de massa, 
pelas possibilidades exploradas por meio das redes digitais, esses grupos provocam 
outros debates no âmbito do jornalismo. Dessa forma, o capítulo expõe alguns dos 
principais apontamentos que a pesquisa identificou ao longo de sua execução, pro-
blematizando questões que envolvem além do jornalismo, o ativismo e a política. São 
recuperados também alguns resultados empíricos, de modo a ilustrar as discussões 
acerca dos aportes bibliográficos que fizeram parte de diferentes momentos da reali-
zação desse projeto.

1 O fortalecimento do midiativismo no Brasil

Os estudos sobre midiativismo ganharam um novo fôlego no Brasil depois de 
2013, mas é impensável abordar o tema apenas a partir desse conjunto de mobiliza-
ções. O uso dos meios de comunicação no cotidiano das práticas ativistas sempre foi 
uma constante, como lembra Tufte (2013). Peruzzo (2007) recupera o processo de 
constituição de movimentos sociais e a apropriação que fizeram de técnicas de pro-
dução jornalística e radiofônica, bem como de estratégias de relacionamento público 
que facilitaram a comunicação inviabilizada em veículos oficiais, despontando já aí 
a importância das tecnologias de comunicação de instrumentos de transmissão e re-
cepção no fortalecimento dos objetivos de grupos ativistas. Ela elenca as principais 
características desse processo comunicacional: 

[...] opção política de colocar os meios de comunicação a serviço dos interesses 
populares; transmissão de conteúdos a partir de novas fontes de informação (do 
cidadão comum e de suas organizações comunitárias); a comunicação é mais que 
meios e mensagens, pois se realiza como parte de uma dinâmica de organização e 
mobilização social; está imbuído de uma proposta de transformação social e, ao 
mesmo tempo, de construção de uma sociedade mais justa; abre a possibilidade 
para a participação ativa do cidadão comum como protagonista do processo (PE-
RUZZO, 2007, online). 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais de comunicação, os movimen-
tos sociais fortalecem suas articulações e estratégias de visibilidade (GOHN, 2010), 
reconfigurando suas formas de organização e ação. A autora explica que essa apro-
priação vai além do uso organizacional, ou seja, a adoção das tecnologias comu-
nicacionais passa a ser feita não apenas para o arranjo e a sistematização de atos e 
mobilizações de rua, reuniões e divulgação de ações de grupos e causas coletivas. Há, 
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nesse sentido, uma utilização de instrumentos e lógicas de comunicação com fins de 
reporte do que os movimentos e grupos sociais e ativistas estão não apenas buscando, 
mas realizando por meio de suas ações e práticas diárias. O que Gohn (2010) atua-
liza são os usos que os movimentos sociais dão aos aparatos de comunicação, que 
inicialmente são adotados para fins organizacionais internos das dinâmicas ativistas, 
como divulgação de causas e intervenções e que com o tempo vão sendo direcionados 
também para relatar e informar de forma mais sistemática e periódica essas ações. 

No Brasil, Malini e Antoun (2013) observam práticas de adoção da internet e 
suas ferramentas de comunicação por movimentos sociais já há algum tempo, e refle-
tem sobre a perda do monopólio pela mídia de massa sobre a narrativa dos fatos refe-
rentes aos protestos e mobilizações. Não se trata de um abandono completo da mídia 
convencional, mas do fortalecimento da mídia independente provocado pela diver-
sidade de apropriações digitais. Antoun e Malini (2010) elencam a atuação social, 
a mobilização e o engajamento como valores da rede para abordar a notícia na rede 
como algo que escapa das mãos daqueles que antes detinham, de forma exclusiva, o 
poder de irradiar informação, e passa a se fazer presente em múltiplos lugares virtu-
ais, os quais chamam de “mídias de multidão”. Bentes (2016, online) fala sobre uma 
proliferação de “pós-mídias de massa” que criam uma “nova ecologia midialivrista”, 
formada por coletivos, redes, perfis, pessoas que produzem conteúdo relevante sobre 
o que se passa nas ruas. 

A pesquisa, nesse sentido, emprega a expressão “mídia de massa”, num en-
tendimento construído a partir de autores que compreendem características de um 
modelo de comunicação que era baseado na detenção do poder sobre os meios (BEL-
TRÃO, 1972), e que fortalecia a concentração dos mecanismos de produção e a uni-
lateralidade da distribuição. Trata-se, obviamente, de um apontamento feito em um 
momento distante do presente contexto, numa época em que a internet dava seus 
primeiros passos, restrita aos contextos militar e acadêmico. Dizard Jr. (2000) é uma 
referência utilizada para amparar uma aproximação entre um contexto anterior ao 
digital e ao momento em que a internet começa a ganhar força no cenário midiático. 
O autor aborda o tema com esse meio já popularizado em certo sentido, havendo, in-
clusive, ferramentas de publicação de conteúdo de fácil manuseio, como os blogs, por 
exemplo. No final dos anos 2000 a situação já era outra, de forma que o que Dizard 
Jr. (2000) chamava de novas tecnologias, no final da década constituía um conjunto 
de instrumentos de comunicação já consolidado.

Tufte (2013) entende que é a partir da Primavera Árabe que há uma intensifica-
ção e uma ampliação dos usos da internet e das tecnologias digitais de comunicação 
no contexto dos movimentos em rede. Para Scherer-Warren (2006), a partir da segun-
da metade do século XX, os movimentos sociais diversificam-se e complexificam-se 
em função da globalização e da informatização da sociedade. Os estudos sobre esses 
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movimentos passam então a demandar atualizações e revisões diante da configuração 
de novos sujeitos sociais e cenários políticos. Abre-se para a pesquisa em comunica-
ção ainda mais possibilidades de investigação sobre as práticas empreendidas por 
grupos que se constituem como atores do cenário midiático. Enquanto que a rua 
passa a ilustrar o embate de questões políticas, sociais e econômicas por meio do 
enfrentamento (SILVA; ZIVIANI, 2014), uma série de grupos articulam-se para ge-
rar visibilidade para o que acontece nos espaços urbanos e que não é noticiado pela 
imprensa de massa. Esses grupos passam então a ser foco de atenção do projeto que 
se constitui com o objetivo de pensar como o jornalismo digital é apropriado, e ao 
mesmo tempo impactado, por essas práticas coletivas.

As transmissões ao vivo do que acontece nas ruas pelas plataformas e dispo-
sitivos móveis viram uma das principais marcas não só dos protestos que tomaram 
as ruas de muitas cidades brasileiras. Castells (2012) recupera historicamente como 
antes do Brasil países como Tunísia, Egito, Espanha, entre outros se apropriaram das 
redes e das tecnologias digitais para derrubar ditaduras e subverter a ordem política e 
econômica vigente, por meio, em grande parte, da noção de comunicação autônoma 
(CASTELLS, 2009). No Brasil, Silva e Ziviani (2014, p. 12) entendem que as mobili-
zações de junho evidenciaram “[...] agenciamentos múltiplos e em rede, pela sobre-
posição de mediações sociotécnicas e por complexificações da circulação de ideias na 
interface entre internet e ruas”. Gohn (2014), ao construir uma análise mais ampla 
de vários elementos que compuseram as manifestações de junho de 2013, dedica uma 
atenção especial ao papel da mídia e o uso dos recursos tecnológicos pelos ciberati-
vistas no conjunto das mobilizações. A hipótese dele é a de que o agrupamento de 
veículos que agrega não só a imprensa escrita, e originariamente analógica, como 
a televisão e o rádio, mas também a internet, todos foram mais do que veículos de 
transmissão dos acontecimentos, atuando como agentes na construção dos eventos 
ao noticiar e transmitir e, ao mesmo tempo, fazendo parte das manifestações, pois 
constituíram um bloco que se destacava dos blocos dos manifestantes e da polícia. 
Houve diversos registros de jornalistas e fotógrafos feridos nos protestos1, ela relem-
bra. 

Na linha do tempo dos protestos brasileiros, que continuaram acontecendo 
após 2013, levando ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, um momento 
que deflagra o fôlego que o midiativismo recupera como prática que interfere no 
fluxo informacional sobre os acontecimentos que vinham acontecendo no país desde 
junho daquele ano foi o debate promovido pelo programa de TV Roda Viva, no dia 5 

1 Um caso de destaque foi uma jornalista da Folha de S.Paulo atingida no olho por uma bala de borracha: 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/reporter-da-tv-folha-e-a-
tingida-no-olho-por-bala-de-borracha-durante-protesto-em-sp.htm>. Acesso em: 27 out. 2017.
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de agosto de 20132. Naquela ocasião foram entrevistados os idealizadores do Mídia 
Ninja, Bruno Torturra e Pablo Capilé; sabatinados por um conjunto de entrevistado-
res que estava muito mais interessados no modelo de financiamento e nas simpatias 
partidárias que o grupo manifestava naquela época. Ambos afirmaram seus posicio-
namentos de esquerda, assim como os objetivos do projeto que, na época, despontava 
como uma iniciativa midiativista. Naquele momento, o enfrentamento entre a mí-
dia de massa e um conjunto de indivíduos desvinculados de um propósito comercial 
despontava como algo que caracterizava muitos grupos que tentavam cobrir o que 
vinha acontecendo nas ruas de diversas cidades brasileiras desde junho de 2013. Paiva 
(2014, p. 12) lembra como o enfoque que o Roda Viva deu ao Mídia Ninja mostrou 
como esse grupo adentrou o “[...] espaço blindado da ‘mídia corporativa’”. Havia um 
embate de coberturas que tentava colocar em evidência vozes diversas, por meio de 
práticas e formatos de produção e circulação de informações e conteúdos que, em um 
primeiro momento, pareciam diferentes entre si. O que o projeto veio a nos mostrar 
não foram, no entanto, apenas as diferenças, mas algumas aproximações. 

2 Produção e circulação de conteúdos por coletivos midiáticos: 
aspectos teóricos

A constituição teórica do projeto teve início juntamente com a percepção de 
como o midiativismo no Brasil ganhava ainda mais intensidade por meio das mobi-
lizações que tomaram as ruas em 2013, fortemente impulsionado por articulações a 
partir das redes digitais de comunicação. Uma das primeiras verificações deu-se sobre 
as apropriações técnicas e sociais de ferramentas e dispositivos feitas pelos grupos 
que despontavam como atores midiáticos nas coberturas ao vivo dos acontecimentos 
nas ruas. Havia uma pluralidade de usos que destoava das coberturas tradicionais 
feitas pela mídia de massa, principalmente pelas características de participação e co-
laboração que tais grupos mencionavam praticar em seus processos de produção e 
circulação de conteúdos sobre as manifestações que aconteciam naquele momento. 
Logo de início, as primeiras incursões a campo forneceram dados que, quando anali-
sados de maneira mais aprofundada e de forma mais direcionada a identificar as for-
mas pelas quais esses processos eram conduzidos, foi possível identificar alguns casos 
de reprodução de práticas e modelos baseados na verticalidade e unilateralidade de 
processos comunicacionais (AQUINO BITTENCOURT, 2014). 

O que nos ajudou a formular o embasamento teórico foi um primeiro movimen-
to empírico, a partir de um questionário que aplicamos para um conjunto de grupos 
que vinha cobrindo as manifestações. Com esse exercício exploratório, queríamos 
tentar entender os objetivos deles, o que buscavam com as coberturas, as ferramentas 

2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ>. Acesso em: 27 out. 2017.
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de comunicação que utilizavam, como se articulavam para pensar seus processos de 
produção e circulação e como se viam diante da mídia de massa, ou seja, se buscavam 
se diferenciar das práticas empreendidas pela imprensa tradicional, e também como 
se sentiam quando seus conteúdos eram veiculados nos espaços da mídia de massa; 
entre uma série de outras questões nessa linha. Esse questionário levou-nos não só 
a compreender muito sobre as motivações dos grupos que passamos a investigar ao 
longo do projeto, como também sobre a constituição das bases teóricas da pesquisa3. 
Foi então que entendemos que teríamos que trabalhar com conceitos norteadores. 

A partir das primeiras observações e percepções sobre como os grupos se apro-
priavam das tecnologias de comunicação para produzir e fazer circular informações 
e mensagens sobre os protestos que vinham se desdobrando dos atos de junho de 
2013, fomos buscar na noção de midiatização uma sustenção teórica que desse conta 
do que estávamos enxergando naquele primeiro momento. O que as respostas nos 
indicavam era que as iniciativas eram voltadas para a veiculação de discursos e falas 
que não tinham espaço na mídia de massa. Os grupos queriam mostrar o que não era 
noticiado em jornais de grande circulação, em canais de televisão ou portais que con-
centravam a maior parte do tráfego do jornalismo digital. A cobertura que buscavam 
construir visava estabelecer um fluxo que desse conta do que vinha acontecendo nas 
ruas ao vivo, colocando em perspectiva múltiplas vozes, tentando colocar em evidên-
cia aqueles que não estivessem sendo ouvidos pela grande imprensa, abrindo espaço 
para imagens que não estivessem circulando nas telas das grandes emissoras e dos 
maiores portais do país. Tudo isso, diziam esses grupos, deveria ser feito por meio de 
lógicas de participação e colaboração, de um trabalho coletivo de produção e circula-
ção de conteúdo, constituindo assim um novo modelo de comunicação, diferente do 
modelo instituído pela mídia de massa, a partir de práticas diversas das empreendi-
das pelos veículos tradicionais. Resumidamente, os grupos investigados mantinham 
esse discurso ao responder o questionário dizendo que a apropriação que faziam das 
tecnologias digitais de comunicação, por meio das redes, ia além do ativismo, ou seja, 
não se tratava apenas de divulgar uma causa, como um grupo ativista. A criação do 
grupo era voltada para a produção e circulação de conteúdo sobre movimentos e atos 
políticos, na tentativa de gerar novas práticas comunicacionais, tentando reverter ló-
gicas há muito estabelecidas, ainda que considerassem positivo que seus conteúdos 
fossem divulgados pela mídia de massa, pois viam nesse tipo de atitude dos veículos, 
que muitas vezes rechaçavam, uma possibilidade de ampliarem a visibilidade de suas 
ações e de seus perfis como coletivos. 

3   Considerações sobre as análises do questionário foram feitas em Aquino Bittencourt (2015a; 2015b).
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3 Conceito norteador: midiatização do ativismo

Midiatização do ativismo desenha-se dentro do projeto como uma das bases 
teóricas para pensar como os coletivos midiáticos delineiam as apropriações tecno-
lógicas e midiáticas que vão além de uma incorporação técnica nas rotinas das ativi-
dades de organização. Braga (2006; 2012) oferece-nos um aporte teórico inicial para 
construir a fundamentação sobre o que entendemos como midiatização do ativismo, 
ao tecer a noção de midiatização com relação a pelo menos dois âmbitos sociais: o 
primeiro considerando que os processos sociais específicos se desenvolvem de acor-
do com lógicas de mídia e o segundo, num nível macro, de midiatização da própria 
sociedade. É um argumento que deriva da ideia de atravessamento de campos sociais 
específicos, gerando assim situações indeterminadas e experimentações correlatas 
(BRAGA, 2012). É um raciocínio que se aproxima do entendimento que fazemos ao 
pensar nas formas como os coletivos se apoderam de arranjos midiáticos, internali-
zando algumas ordenações aos seus processos, agregando às suas rotinas o aspecto 
da comunicação como figura não mais apenas acessória. Assim, considerando que 
processos interacionais se tornam referência num e noutro momento da vida em so-
ciedade, Braga (2006) entende que a construção de realidades sociais por meio das 
interações é impactada pela alternância desses processos como de referência. É uma 
ênfase dada pelo autor que muito se aproxima da compreensão que Fausto Neto 
(2008) tem sobre a midiatização amarrada à noção de apropriação, tão importante 
nessa pesquisa. 

Fausto Neto (2008) discute como se intensificam processos que transformam 
tecnologias em meios de produção, circulação e recepção de discursos ao relatar a 
disseminação de novos protocolos técnicos na extensão da organização social. No 
contexto dos movimentos em rede, essas ocorrências são frequentes e verificáveis 
constantemente. Acompanhando a argumentação do autor, a relação entre apropria-
ção e midiatização que se consegue construir, no âmbito dessa pesquisa, entende-se 
pela intensificação dessas tecnologias que acabam se convertendo em meios, por meio 
dos usos que as pessoas lhes dão, e é nesse momento que a midiatização se configura 
como uma atividade que ultrapassa o domínio dos meios em si. Ela se expande ao 
longo da organização social e confere a ela uma nova dinâmica – como o que se pode 
visualizar em diferentes países, a partir das organizações em rede que levaram as pes-
soas às ruas em mobilizações contra governos e ditaduras, por exemplo. 

Ao articularmos a midiatização do ativismo como uma das bases teóricas do 
projeto, estamos tratando de questões fundamentais sobre a interferência dos meios 
na cultura e na sociedade, e isso decorre da midiatização, como explica Hjarvard 
(2014). A referência dinamarquesa é trazida para a fundamentação teórica nesse mo-
mento de organização desses alicerces por postular que a influência da mídia acon-
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tece não apenas sobre as sequências comunicativas entre os atores sociais e as men-
sagens, mas também na relação entre os meios e as outras esferas sociais. Hjarvard 
(2014) coloca como centro dos estudos de midiatização mudanças estruturais que 
acontecem em longo prazo e que são decorrência da atuação da mídia na cultura e na 
sociedade quando os meios adquirem autoridade suficiente para definir a realidade e 
os padrões de interação social. 

Das argumentações desses autores em torno do conceito de midiatização, é 
possível extrair três elementos: o atravessamento dos campos e esferas sociais, as 
interações e as apropriações. Algo aproxima esses elementos, e é isso que justifica 
pensá-los por meio do que entendemos como midiatização do ativismo: os meios de 
comunicação e as dinâmicas estabelecidas em torno deles, que interferem então na 
constituição da sociedade. É a força do componente humano o que define o enten-
dimento sobre midiatização nesse caso. Entender a midiatização aqui vai além de 
pensar o conceito como a simples influência da mídia em diferentes campos sociais. 
Trata-se de compreender como os indivíduos utilizam o aparato comunicacional de 
múltiplas formas, reconfigurando assim a formação dos campos e as relações entre 
eles. 

Ao mencionarmos a expressão midiatização do ativismo, inúmeras vezes ao 
longo da pesquisa, em diferentes textos, estamos falando sobre a força que atividades 
midiáticas adquirem no cotidiano, no dia a dia de movimentos sociais e coletivos que 
atuam reportando atos, protestos e mobilizações de rua. Estamos falando sobre o 
peso que tem a apropriação da tecnologia como meio de comunicação que determina 
e reconfigura processos que resultam de atividades realizadas nas ruas e nas redes por 
meio de diferentes usos estabelecidos no manuseio de aparatos tecnológicos comu-
nicacionais digitais. No contexto midiatizado em que uma multiplicidade de atores 
sociais se apropria de ferramentas de comunicação para produzir e fazer circular 
informação nas redes, escapa ao controle da mídia de massa o relato dos aconteci-
mentos. Surge assim a necessidade de reflexão sobre esses processos de produção e 
circulação realizados por atores que vão se constituir com fins específicos dentro de 
um conjunto multifacetado de atores. 

4 Conceito norteador: convergência midiática 

As transformações apontadas por referências que pautam o tema da conver-
gência no campo da comunicação circundam tópicos que discutem o impacto da di-
gitalização em empresas informativas e nas formas como lidam com o gerenciamento 
de informações num contexto reorganizado pelos computadores e tecnologias adja-
centes a partir da intensificação do uso da internet. O tema é anterior, no entanto, 
podendo ser recuperado a partir de menções feitas por Negroponte, em uma palestra 
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no final da década de 70, referindo-se à aproximação entre os setores da computação, 
das telecomunicações e também da indústria da radiodifusão. Depois, nos anos 80, 
Pool (1983) falava sobre a convergência de modos, entendendo que, por um lado, um 
único meio físico poderia transportar serviços que antes circulavam separadamente, 
ainda que, por outro lado, um serviço que antes fosse transmitido por qualquer meio 
poderia então ser repassado sob diferentes formas físicas. Com o passar dos anos, a 
discussão foi recuperada e a ênfase no componente tecnológico não ficou para trás, 
mas foi sendo complementada por argumentações que buscaram dar conta de ou-
tros elementos que estão associados aos usos da tecnologia, aos efeitos desses usos e 
aos impactos sociais e culturais dessas apropriações. Jenkins (2006), Castells (2003; 
2009), Killebrew (2009), Jensen (2010), Fragoso (2005), entre outros, são algumas das 
referências que reorganizam esse debate dentro e fora do Brasil. O fato a ser colocado 
em evidência sobre as origens da discussão conceitual sobre convergência é que mais 
do que um entendimento tecnológico, o elemento humano precisa ser levado em con-
sideração quando o fenômeno é pensado no âmbito dos processos comunicacionais  
2017). Esse argumento passa a ser fundamental quando relacionado às logísticas de 
apropriação realizadas pelos coletivos midiáticos. 

A questão da convergência midiática no projeto despontou assim que se op-
tou por constituir conjuntos de dados observáveis que nos permitissem compreender, 
além da dimensão tecnológica das apropriações feitas pelos coletivos, as implicações 
sociais e culturais de suas atividades midiáticas.

Nos protestos de 2013, os manifestantes demonstraram notável proficiência em ad-
ministrar a própria imagem diante das lentes e dos holofotes. Falavam a linguagem 
visual da indústria do entretenimento. As multidões de adolescentes sabem tanto so-
bre esses códigos quanto os supostos profissionais da mídia. O saber não distingue 
uns e outros, mas os amarra a um todo. Somos a sociedade que sabe gravar, recortar 
e editar imagens como sabe falar. (BUCCI, 2016, p. 112). 

A necessidade de se superar um enfoque essencialmente determinista de muitas 
pesquisas que tratam do fenômeno como a pura e simples junção de funcionalidades 
técnicas em um único dispositivo ou aparelho digital impulsionou o estudo sobre os 
coletivos a partir de uma perspectiva que, embora direcionasse o olhar para os for-
matos, as narrativas, as técnicas empregadas por eles, buscou entender como as di-
nâmicas sociais e culturais em torno dessas atividades determinavam os processos de 
produção e circulação encabeçados pelos grupos. A convergência midiática tornou-se 
um conceito norteador do projeto porque sustenta grande parte das argumentações 
empíricas quando técnicas, narrativas e estratégias dos coletivos são colocadas em 
perspectiva com a mídia de massa, por exemplo (AQUINO BITTENCOURT; GON-
ZATTI, 2017).
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Nesse sentido, teoricamente, o que almejam muitos coletivos midiáticos que ob-
servamos é a constituição de um modelo de comunicação, ou ao menos um conjunto 
de práticas midiáticas, diferente do que vem sendo realizado pela mídia de massa. A 
colaboração e a participação são características centrais nos esquemas de funciona-
mento para a produção de conteúdo, por meio de diferentes formatos e dispositivos 
digitais. Na prática, porém, nem sempre essa colaboração e essa participação são efe-
tivas, uma vez que as trocas não acontecem e o modelo acaba se caracterizando mais 
como distributivo do que superando tal característica, como era o objetivo inicial. 
As verificações sobre como a convergência e os modos de circulação são empregados 
pelos coletivos nos permitiram avaliar essas aproximações e distanciamentos dos ob-
jetivos iniciais dos grupos. 

5 Conceito norteador: espalhamento 

Muito próxima, e de certa forma atrelada à noção de convergência midiática, 
a ideia de espalhamento surgiu e foi inserida no projeto quando foram estudadas 
as estratégias de circulação empregadas pelos coletivos. Logo de início, percebeu-se 
que havia um esforço pelo aumento da visibilidade, e as formas utilizadas para am-
pliar o alcance dos conteúdos produzidos seguiam modos e práticas característicos 
do ambiente digital. A convergência implica que o resultado do que é produzido seja 
ampliado, atingindo cada vez mais pessoas e espaços nas redes, de modo que, por 
natureza dos conceitos, o alcance impulsionado pela atividade das pessoas faça com 
que as diferenças entre um modelo e outro apareçam. 

Quando há um momento de ruptura em que as oportunidades de publicação 
online se ampliam e a web passa a se tornar mais aberta e participativa, em torno do 
final dos anos 90 e inícios dos anos 2000, enxerga-se então a possibilidade de consti-
tuição de novos modelos comunicacionais. Lemos (1997; 2006), por exemplo, aborda 
a cultura do remix, pela liberação do polo emissor, a partir do acesso a ferramentas 
de produção. Define, nessa época, três leis fundadoras para a cibercultura, com base 
num olhar sobre os processos de remixagem: a liberação do polo emissor, a conexão 
em rede e a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais. Zago (2014) 
pontua que essa ideia de liberação do polo emissor seduz a dois grupos opostos, 
os de interesse capitalistas, que aqui tomamos como sendo a mídia de massa, e os 
de esquerda, que no caso seriam os coletivos, mas que na pesquisa preferimos não 
polarizar entre esquerda e direita, de modo que podem haver coletivos de diferentes 
vertentes políticas. A questão envolvida aqui é o potencial de reconfiguração que as 
mídias digitais imprimem nesses atores, e que se perfaz pelas estratégias de circula-
ção, em grande parte, além das narrativas e técnicas desenvolvidas pelos coletivos. 

A ocupação que esses coletivos fazem de espaços online para reportar a ativida-
de de movimentos em rede e acontecimentos políticos expressa parte desse conjunto 
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de transformações acerca das formas de circulação de conteúdos midiáticos. O fluxo 
comunicacional altera-se diante dessas atividades e, como destaca Zago (2014, p. 
53), ao se debruçar sobre esse deslocamento informacional nas redes, “[...] muitas 
vezes uma importância maior é dada a quem repassa, ao invés de quem produz uma 
determinada informação”. O modelo do qual falam Jenkins, Ford e Green (2013), ao 
mencionarem o espalhamento, refere-se a um esquema comunicacional que distingue 
distribuição de circulação. A primeira está relacionada com uma cultura baseada em 
atores midiáticos identificados pelos grandes produtores de mídia, representados por 
grupos e empresas de comunicação, aos quais entendemos aqui como a mídia de mas-
sa, e que funcionam a partir de um modelo unilateral, distributivo, de veiculação de 
informação. A circulação, por sua vez, compreende a atividade em rede de múltiplos 
atores. O que os autores entendem como um modelo de mídia espalhável, e que utili-
zamos de forma recorrente como “espalhamento”, é um modelo híbrido e emergente 
de circulação, que mescla forças de cima para baixo, e de baixo para cima, e que é isso 
o que acaba determinando como um material é compartilhado por meio e entre cul-
turas, de formas bem mais participativas e, como eles dizem, até mesmo bagunçadas. 

O que as incursões pelos registros das coberturas e materiais produzidos e co-
locados em circulação pelos coletivos nos mostraram foram algumas transformações 
relacionadas aos processos de produção e circulação, além de algumas continuidades 
se traçarmos alguns comparativos com as lógicas e com o modelo que muitos desses 
grupos tentam romper e construir algo diferente. O próximo tópico busca dar conta 
dessas revelações que o projeto alcançou a partir do compartilhamento de alguns 
resultados empíricos. 

6 Produção e circulação de conteúdos por coletivos midiáticos:
aspectos empíricos 

Após definirmos que os coletivos que iríamos observar seriam aqueles que esta-
vam produzindo conteúdo sobre os desdobramentos políticos e sobre as mobilizações 
acerca da situação política do país, os acontecimentos que se desenrolaram desde 
então também foram definidores do andamento do projeto. Ainda antes de 2015, 
durante um período de estágio pós-doutoral, podemos constituir um embasamento 
teórico que serviu para os movimentos iniciais do projeto, diante do que acontecia no 
país a partir de junho de 2013. Assim, o que acionava o levantamento de dados, a ob-
servação e as análises se dava de acordo com o fluxo de acontecimentos políticos no 
Brasil. Desde o final de 2014 e, principalmente, em função dos protestos de março de 
2015, percebeu-se a constituição de uma polarização entre pessoas e movimentos a fa-
vor e contra o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Nesse momento, decidimos 
realizar um levantamento de coletivos que estivessem produzindo e fazendo circular 
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conteúdo a favor e contra o governo da ex-presidenta. Delimitamos também que esse 
mapeamento de coletivos aconteceria por meio do Facebook, site de rede social de 
maior concentração desses grupos. Por fim, limitamos nosso horizonte de observação 
a grupos que tivessem mais de 5 mil likes em suas fanpages, o que permitiu identificar 
um conjunto de coletivos que recomendavam uns aos outros. Essa construção meto-
dológica permitiu-nos trabalhar com uma série de casos de protestos nas ruas para 
observar os processos de produção e circulação dos coletivos midiáticos.

7 Os critérios de análise

Diversas leituras sobre os movimentos em rede mostravam-nos como proces-
sos comunicacionais envolvendo tecnologias digitais apontavam apropriações que 
variavam com relação ao direcionamento do uso de uma determinada ferramenta de 
comunicação. A dificuldade, nesse momento, era metodológica, no sentido de como 
processar os dados disponíveis resultantes das coletas. Um procedimento investigati-
vo em particular chamou-nos atenção pela amplitude de abordagens, ainda que não 
tratasse especificamente sobre movimentos em rede. Ao abordarem o conceito de 
netwar (guerra em rede), que investigavam desde 1993, no capítulo introdutório de 
Networks and netwars: the future of  terror, crime, and militancy, Arquilla e Ronfeldt 
(2001) colocam em evidência o fortalecimento das formas de organização em rede, 
que estaria favorecendo a migração de poder para atores não estatais, com mais capa-
cidade de se articular em redes multiorganizacionais, e a dependência da circulação 
de informação que a condução e os resultados dos conflitos da época já mantinham 
por causa do aprofundamento intenso da revolução da informação. Ao refletirem 
sobre comportamentos de atores envolvidos na guerra em rede, identificam um pa-
drão verificado que chamam de design organizacional, a partir do nível narrativo da 
história que está sendo contada, do nível doutrinário de um olhar para os métodos e 
estratégias de colaboração, do nível tecnológico referente aos sistemas de informação 
e do nível social, referente aos vínculos estabelecidos entre os envolvidos. O que nos 
chamou atenção foi a categorização em níveis, o que permitiria a construção de uma 
análise das atividades desses atores nesse contexto de guerra em rede. 

Malini e Antoun (2013), que também já se faziam presentes como referências 
importantes no conjunto de bibliografias do projeto, trazem para uma abordagem 
sobre as relações entre os movimentos de rua e a internet os níveis de análise de Ar-
quilla e Ronfeldt (2001), com algumas adaptações. O foco que esses autores dão trata 
de recuperar a historiografia e os conceitos que fazem parte da rotina de ativistas, 
consistindo em abordar o enfrentamento entre mídia de massa e independente. É 
um viés que muito se aproxima do tipo de interpretação que fazemos ao estudar os 
coletivos, de modo que, ao nos apoiar nessas classificações, entendemos útil construir 
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uma adaptação que servisse aos nossos propósitos de análise sobre os processos de 
produção e circulação que os coletivos vinham realizando sobre os acontecimentos 
nas ruas. Assim, passamos a pensar sobre:

Organização dos coletivos: referente ao nível do design, trata-se da maneira 
como o grupo é estruturado para produzir e fazer circular conteúdo. São anali-
sadas a forma de manutenção dos coletivos e as dinâmicas de produção e circu-
lação dos conteúdos disponibilizados nas ferramentas que utilizam. 
Formato e linguagem: identifica formatos e linguagens nas publicações, para 
pensar o nível narrativo empregado pelos coletivos. O conceito de convergência 
serve de aporte para a avaliação desse critério. 
Ações estratégicas: pensa o nível doutrinário dos coletivos, olhando para as 
estratégias focadas no aumento de seguidores e da visibilidade dos conteúdos, 
baseando-nos no conceito de espalhamento. 
Aparato tecnológico: compreender a base técnica dos coletivos faz parte do 
nível tecnológico. Aqui o foco é na identificação dos tipos de ferramentas e 
dispositivos utilizados e na descrição dos usos e apropriações desses aparatos, 
com base na noção de midiatização do ativismo.
Relações, usos e apropriações: correspondendo ao nível social, esse critério 
volta-se para a relação entre os membros dos coletivos, e que gerenciam as 
ferramentas de comunicação utilizadas, com os consumidores dos conteúdos 
produzidos. Entender essas relações e identificar como esses consumidores 
apropriam-se dos conteúdos é o objetivo desse critério.

Entre os observáveis do projeto, essas categorias permitiram-nos verificar como 
os processos de produção e circulação por diversas vezes não alcançavam aqueles 
objetivos inicialmente descritos por grupos questionados sobre seus propósitos sobre 
a utilização de espaços comunicacionais online para a cobertura de protestos e atos 
políticos no contexto dos movimentos em rede a partir dos acontecimentos de junho 
de 2013. A circulação torna-se o eixo central desses coletivos, porém não há uma 
reconfiguração consistente, em alguns pontos, que sustente a afirmação de que são 
coletivos que atuam sob um modelo de comunicação que subverte ou que contrapõe 
as lógicas de um modelo anterior ao que se propõe diferenciar. 

A pesquisa mostra-nos a permanência das lógicas midiáticas tradicionais mui-
to impregnadas da rotina dos coletivos, em alguns momentos de forma mais repre-
sentativa, em outros menos. O fluxo informacional das rede não é isento de padrões 
unilaterais e de processos que se desenrolam a partir de figuras centralizadas. São 
tentativas comunicacionais que incentivam a permanência das investigações e refle-
tem mudanças significativas no atravessamento entre os campos (AQUINO BITTEN-
COURT, 2015c). 
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Quando analisamos um caso mais específico, podemos perceber como a in-
terconexão entre as categorias pode ser construída para se pensar sobre as ativida-
des dos coletivos. Um exemplo foi um exercício exploratório quando observamos a 
narrativa construída pelo Mídia Ninja na cobertura sobre o impacto nos campone-
ses da indicação de Kátia Abreu ao Ministério da Agricultura, em 2014 (AQUINO 
BITTENCOURT, 2015d). Aqui, pudemos identificar a força do espalhamento, pela 
forma como compôs a história e também como contribuiu para a circulação que 
gerou uma série de interpretações e sentidos. A narrativa iniciada pelo coletivo a par-
tir da cobertura foi apropriada pelos seguidores, que promoveram uma proliferação 
de narrativas individuais, formando um conjunto de histórias sobre a ocupação dos 
camponeses que aconteceu naquele momento, gerando então um espalhamento pelas 
redes. Esse caso foi importante para demarcar como um coletivo demarca posiciona-
mentos, faz escolhas para construir suas críticas e assume bandeiras – nesse caso em 
específico, a do Movimento dos Sem Terra (MST). Determinados tipos de formatos 
são deixados em segundo plano para a construção de narrativas que buscam privi-
legiar a construção de um discurso que visivelmente quer assumir um argumento e, 
nesse sentido, a imparcialidade não é um objetivo dos coletivos. 

Em uma análise sobre o uso de hashtags que o coletivo midiático Jornalistas Li-
vres fez durante a cobertura de um ato contra o aumento da passagem do transporte 
público, em São Paulo, em janeiro de 2016, buscamos compreender o impacto dessa 
prática na visibilidade dos conteúdos produzidos e circulados pelo coletivo (AQUI-
NO BITTENCOURT, 2016a). Recuperamos a evolução desse tipo de prática online 
e a adoção por movimentos em rede, que nos mostraram usos como a narração dos 
acontecimentos nas ruas e a mobilização das pessoas em torno dos fatos; a possibi-
lidade de identificação de atores-chave, contextos e demandas; os usos em narrativas 
ao vivo; a divulgação de atos de rua e localização de publicações e tweets. A partir de 
uma análise quantitativa e qualitativa em cinco ferramentas de comunicação digital 
utilizadas pelo coletivo para publicar e fazer seus conteúdos circularem, identifica-
mos quatro hashtags que fizeram o papel de organização e agrupamento das mensa-
gens sobre o protesto do dia que fizemos a observação. Isso nos mostrou a relevância 
que as hashtags assumem para os coletivos frente ao fluxo comunicacional que a 
mídia de massa estabelece, pois a organização que permitem garante força ao espa-
lhamento, potencializando a visibilidade e o alcance dos conteúdos. Como dissemos 
no texto (AQUINO BITTENCOURT, 2016a, p. 36) “[...] não bastaria, nesse sentido, 
apenas a geração de hashtags próprias, como as que identificam o próprio coletivo ou 
transmissões ao vivo ou de geolocalização”. Nesse caso, assim como em outros em 
que há hashtags específicas que caracterizam um determinado protesto e auxiliam 
na identificação das informações referentes a um acontecimento em específico, “[...] 
a apropriação que um coletivo faz de uma ou mais hashtags pode ser, dessa forma, 
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determinante para o seu desenvolvimento como um ator midiático de um fluxo infor-
macional cada vez mais fragmentado em múltiplas figuras.” (p. 17).

Uma outra incursão a campo que também gerou resultados a partir da investi-
gação sobre os usos das hashtags foi uma observação sobre a plataforma @BrnasRu-
as, agregadora de conteúdo sobre os protestos de junho de 2013 (AQUINO BITTEN-
COURT, 2016b). O foco aqui foi sobre como as hashtags contribuem para a formação 
de memória sobre os acontecimentos. A reflexão sobre a operação da plataforma foi 
acompanhada de uma entrevista com um dos criadores do projeto, visando entender 
seus mecanismos de filtragem de conteúdos e as formas de colaboração no que acaba 
constituindo uma memória coletiva sobre os protestos que vinham acontecendo na-
quele momento no país. Foram identificadas questões relacionadas ao agrupamento 
de fontes e geração de pautas, por meio desses mecanismos de filtragem, e o que se 
percebeu foram algumas limitações desses esquemas em termos de recuperação de 
informação. A moderação, como dito no texto, “[...] poda oportunidades de parti-
cipação tornando o sistema semi colaborativo; e a carência de mecanismos de busca 
interna prejudica o resgate de conteúdos já agregados” (AQUINO BITTENCOURT, 
2016b, p. 97). As hashtags nesse sentido não deram conta da organização dos con-
teúdos dentro da plataforma, e a geração dessa memória coletiva ficou, em algumas 
partes, desorganizada no sistema pensado pelo grupo que idealizou o sistema com 
base na colaboração. 

Não há como deixar de mencionar um alerta feito ainda em 2016 sobre o im-
pacto dos algoritmos nos objetivos dos coletivos midiáticos. Pariser (2012) foi uma 
das referências aprofundadas nesse momento do projeto, pois é um ativista político 
da internet que já há algum tempo se preocupa em colocar em evidência os problemas 
que esses mecanismos de personalização da informação acarretam aos indivíduos, 
atentando também para como isso se agrava no âmbito do jornalismo. O texto con-
centrou-se nos mecanismos utilizados pelo Facebook, com base na crítica feita por 
Toret (2012), de que diante dos objetivos de um ativismo em rede o uso desse site de 
rede social é contraditório, pois seus esquemas funcionam como um jardim fechado, 
em função das dinâmicas de privacidade que impedem a visualização dos conteúdos 
por determinados usuários. O autor defende o uso do Twitter que não limita a cir-
culação de informações. As tentativas de controle de tráfego e circulação que Pariser 
(2012) elenca destoam das práticas empreendidas pelos coletivos midiáticos, que em 
sua grande maioria concentra suas atividades midiáticas no Facebook – muitos deles 
utilizando apenas esse site e excluindo outras possibilidades comunicacionais4. 

4 Outras referências resultaram do projeto, porém se optou por selecionar apenas uma amostra de parte dos 
resultados para ilustrar a trajetória da pesquisa, sem transformar o capítulo numa lista de referências.
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8 Encaminhamentos 

No momento da redação deste capítulo, o projeto encontrava-se no penúltimo 
semestre de execução, no final de 2017, momento em que as ruas pouco eram ocu-
padas em comparação ao que se passou em 2013. As análises já eram restritas pelo 
pouco que se via nas ruas em termos de ocupações. Diante da escassez de dados, o 
último texto produzido (AQUINO BITTENCOURT; GONZATTI; GUERREIRO, 
2017) buscou analisar a produção de sentido em torno de uma seção de colunistas 
inaugurada pelo Mídia Ninja em março de 2017, considerando que a carência de 
protestos nas ruas obrigava os coletivos a encontrar outras formas de continuar pro-
duzindo e fazendo circular conteúdos relacionados a questões políticas e aos ativis-
mos aos quais desde sempre estiveram envolvidos. As frentes de cobertura diversifi-
caram-se, o esvaziamento das ruas obrigou a ampliação do olhar para o que estava 
acontecendo em outros países, e no âmbito do projeto pudemos identificar como 
questões sobre gênero, raça e sexualidade despontaram como oportunidade de apro-
fundamento sobre as práticas dos grupos que vínhamos observando. Foi uma forma 
que encontramos de explorar, já no final do período de estudos, como a geração de 
sentidos diversos acontecia no emaranhado de conversações que se dava no fluxo de 
mensagens trocadas a partir dos conteúdos circulados pelos coletivos. 

Diante do objetivo inicial da pesquisa, que teve como ponto de partida a re-
flexão sobre as transformações e as continuidades no jornalismo digital a partir das 
atividades dos coletivos midiáticos, deparamo-nos com a instauração de um enfren-
tamento entre fluxos informacionais estabelecidos por diferentes atores hoje parte 
do contexto midiático. Ao mesmo tempo em que se identificou a consolidação de 
formatos e processos que fortaleceram níveis de interatividade e participação, cons-
tatou-se também a reprodução de muitas rotinas que esses grupos visavam de início 
desconstruir ou evitar, na tentativa de algo novo instituir. O jogo de forças não se 
resume, como nos entregam os dados, a um confronto entre veículos jornalísticos 
componentes de uma imprensa consolidada e coletivos midiáticos dotados de um 
caráter ativista. Em meio a tais esferas, há um conjunto de atores que questiona as 
atividades de ambos, a partir de processos de circulação e recirculação (JENKINS; 
FORD; GREEN, 2013; ZAGO, 2014), ressignificando assim o processo jornalístico 
das redes, no compasso que Heinrich (2011) já apontava alguns anos antes do que 
veio a se desenrolar nas ruas, e depois nas redes, brasileiras. 

A proliferação, e o posterior desaparecimento, de muitos desses coletivos é o 
reflexo da transformação dos processos comunicacionais que acontecem por ques-
tões que envolvem não apenas o componente tecnológico aprimorado ao longo dos 
anos. As modificações sociais e culturais das sociedades acompanham as mudanças 
das práticas de produção e circulação, bem como de consumo, e vice-versa. As singu-
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laridades e subjetividades acionadas e vetorizadas nas redes encontram vias de acesso 
antes obstruídas, ou limitadas, por forças verticalizadoras que hoje, ainda que não 
percam o controle de muito do que é propagado ou divulgado, precisam dividir uma 
posição que antes era de protagonismo. Há questões que precisam ser problemati-
zadas com mais intensidade e viés crítico, pois as escolhas feitas por esses coletivos 
podem determinar os rumos do sucesso ou do fracasso dessas iniciativas frente aos 
mecanismos de filtragem e personalização das ferramentas que escolhem para ala-
vancar seus conteúdos. As amarras e os vínculos com velhos hábitos ainda perma-
necem, o que não invalida o que propõe pelas tentativas do que buscam redefinir. As 
lutas continuam e o viés midiativista contribui para que a persistência seja uma das 
características que impulsione as práticas que podem converter as continuidades em 
transformações. 
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