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RESUMO

Não é de hoje que podemos observar movimentos de resistência e luta na nossa socieda-
de. Mas qual o papel das mídias nesses ativismos? E, atualmente, como as redes sociais 
digitais se integram a esses movimentos, potencializando-os? O presente trabalho busca 
levantar essas e outras discussões que, para nós, são tangentes à busca pela definição do 
conceito de midiativismo – objetivo, como se anuncia, deste artigo – incitando reflexões 
sobre o que se aproxima ou se aparta em relação a ele. Nesse sentido, buscamos proble-
matizar o uso de termos comumente colocados em linha, tais como o “ativismo midiá-
tico”, mídia alternativa, livre e radical – entre outros. Ainda que o propósito seja chegar 
a uma definição, concordamos que o conceito que buscamos está em constante (re)
construção, frente sobretudo às mutações das tecnologias. Assim, procuramos obser-
var algumas reflexões acerca da expressão, tragando para o nosso estudo contribuições 
diversas. Delineamos, no entanto, o que é ativismo e, em seguida, a função mídia que 
lhe contribui na formação do quase-binômio. A proposta conceitual, enfim colocada, é 
demarcada a ressaltar a importância do sujeito midiativista, a partir da implementação 
da prática num conjunto de frentes que obrigatoriamente prestam ao objetivo elemen-
tar da ação social com objetivos de mudança da realidade em benefício comum. 

PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Ativismo. Ativismo midiático.

Para citar este capítulo:

BRAIGHI, Antônio Augusto; CÂMARA, Marco Túlio. O que é Midiativismo? Uma 
proposta conceitual. In: BRAIGHI, Antônio Augusto; LESSA, Cláudio; CÂMARA, 
Marco Túlio (orgs.). Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática. CEFET-MG: 
Belo Horizonte, 2018. P. 25-42.



26

O que é midiativismo?
Uma proposta conceitual

1 Falar de midiativismo, por quê?

Quem tem consciência para ter coragem
Quem tem a força de saber que existe

E no centro da própria engrenagem
Inventa a contra-mola que resiste 
(João Ricardo; João Apolinário)

Não faz muito tempo, vimos índios, em Brasília, atuando como ativistas pela 
demarcação de terras. Ainda que sofrendo nas mãos arbitrárias da polícia, pensavam 
pior seria passar pelo jugo da bala latifundiária. O grito não cessa, mesmo diante do 
aferro militar. O que se impugna, o que se demanda, a palavra dos tribais, ouvimos, 
analisamos, compreendemos. Damos espaço em nossa agenda a uma voz e um 
rosto que se dão, projetados nos pixels dos monitores que nos valem (nos nossos 
smartphones e no PC – pela mediação de canais pouco convencionais, se assim 
podemos classificá-los)1. 

No ensejo, então, nos questionamos: desde quando os índios empreendem re-
sistência e luta nesse país? Não é de hoje, certamente – e talvez ainda esteja em nosso 
gene social, se é que isso existe, do sangue aborígine que ainda abrasa nossas terras, 
mais do que conjecturavelmente poderia passar por nossas artérias, ao ímpeto de 
quem não se emudece, e obra, diante das injustiças sociais. Pudera os nossos nativos 
habitantes utilizar os mecanismos de comunicação que temos hoje, talvez a história o 
fosse (um pouco) diferente, ao menos na manutenção da tenacidade e nas estratégias 
de oposição ao opressor português.

Onde nós vimos o que assistimos? Não fora nos media, garantimos. Os dés-
potas mudam e os problemas se mantêm. Mais de quinhentos anos passaram-se, as 
sociedades complexificaram-se e vivemos hoje – guardadas as proporções – também 
tempos intricados – para não usar sombrio, o recorrente termo emplacado nas redes 
sociais digitais. É de lá, no entanto, que surgem estratégias diversas de articulação 
cidadã, da possibilidade de ver o que o telejornal das 20h apaga. Na contramão, 
diversas pessoas, algumas até articulando coletivos, transmitindo em tempo real a 

1 Importante mencionar desde o início que este capítulo traz avanços e novas reflexões, ainda que adaptan-
do ideias e textos presentes na tese Análise do discurso midiativista: uma abordagem às transmissões si-
multâneas do Mídia Ninja (BRAIGHI, 2016).



PARTE I: Do conceito...

27

dinâmica evenemencial no tempo mesmo de sua realização. Entre elas, a dos aconte-
cimentos que não gostaríamos de ver, mas deveríamos. Eles existem e, como se dão, 
sei mais agora.

Méritos reconhecíveis à parte, façamos como Umberto Eco (2015) nos alertou. 
Nem tanto ao mar dos integrados, pois demais é aceitar falácias que são posta(da)
s, tais como, a afirmação de que as novas tecnologias de informação e comunicação 
forjam, apenas hoje, conceitos como o midiativismo – ou à terra dos apocalípticos 
que negam as contribuições destas às ações sociais. É evidente que elas conformam 
particularidades ao conceito e, principalmente, à prática. No entanto, observa-se, 
não apenas no senso comum, a reentrante confusão acerca do que de fato representa-
riam signos linguísticos, como o supracitado e a total falta de reconhecimento acerca 
de práticas que vêm sendo implementadas no Brasil (e no mundo) há muitos anos.

Nesse sentido, surge (ou retorna) uma pergunta para a qual (ainda) buscamos 
resposta(s): o que é o midiativismo? É o que, aqui, visamos responder – ou ao menos 
esquentar o debate sobre – nos alvitrando a apresentar uma proposta conceitual. À 
primeira vista, pode-se pensar em uma simples fusão das palavras: mídia e ativismo. 
Mas como fundamentar tal definição? 

Busquemos a terminologia até no meio acadêmico e encontraremos variadas 
acepções que, ainda que muito próximas, deixam passar contradições e nos abdi-
cam diante do questionamento sobre a largura da linha que divide outros conceitos 
– como mídia livre, radical, de guerrilha ou, simplesmente alternativa, entre tantos 
outros. Parece-nos interessante, assim, distinguir, de largada, o que não pode ser o 
midiativismo – como se dará nas primeiras páginas deste estudo.

Observando a carência de definição objetiva, outras pesquisas recentes também 
têm se debruçado na busca de um conceito melhor definido do midiativismo. Eusebio 
(2016), por exemplo, apresenta, de forma resumida, uma ideia que nos ajuda a chegar 
nesse objetivo. Para ele, “[...] é a teoria do ativismo que utiliza a mídia e as tecno-
logias de comunicação para os movimentos sociais e políticos” (online), ressaltan-
do, inclusive, a importância e a utilização da Internet nessa consolidação da prática. 
Nesse sentido, queremos nos valer também de recortes como este, apresentando aos 
interessados no tema outras leituras possíveis, com as quais concordamos e afiança-
mos o que o midiativismo também pode ser (ajudando-nos, ainda, na delimitação 
que buscamos). 

Carroll e Hackett (2016) entendem que, devido à pluralidade de causas e iden-
tidades reivindicadas em ações ativistas que se valem de mídias, observa-se uma in-
certeza sobre a definição mais clara do que é o midiativismo, ainda que o considerem 
como um sistema de ação, distinguindo seu papel na formação social emergente2. Não 

2  Nessa linha, Sartoretto (2016), por exemplo, acredita que o midiativismo nasceu da necessidade da repre-
sentação da pluralidade de grupos e classes existentes na sociedade atual, sendo, então, um espaço para 
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obstante, tangenciaremos essa perspectiva de fundo motivador, relacionado ao mote 
reclamado/defendido –preocupando-nos, talvez, mais com a concepção ideológica/
incentivadora do/ao sujeito que protesta e porta uma mídia com fins determinados. 

Vale o registro ainda de que nos assentamos em um horizonte mais amplo; 
autores como Assis (2006) e Maciel (2012) relacionam o midiativismo com a produ-
ção capitalista e uma forma de resistência ao sistema imposto em nossa sociedade. 
Consideramos também, nessa mesma trilha, que a prática perpassa a vivência social, 
entendendo “[...] a necessidade de se compreender seu processo de formação e suas 
formas de produção e apropriação das mídias” (MACIEL, 2012, p. 41). Não obstante, 
nossa missão neste texto estará mais relacionada à apreciação da prática, buscando 
o delineamento teórico-prático que possibilita, senão uma determinação definidora, 
provocar o debate que permita avançar nessa direção, a partir de inferências diversas 
que apresentamos a partir de agora.

Feitas essas considerações, sentimo-nos mais tranquilos para, em seguida, ten-
tar propor um significado mais fechado para o midiativismo, problematizando sobre 
o que é o ativismo, como ele vale-se das mídias (e não o contrário) para findar com a 
conceitualização diligenciada. 

2 O que o midiativismo não pode ser

Como dissemos, em primeiro lugar, ainda que as linhas sejam tênues, conside-
ramos que deve haver um esforço no sentido da delimitação espacial e de caracteriza-
ção não apenas do que o midiativismo seja, mas, sobretudo, do que ele não é, dando, 
inclusive, créditos e credenciais a áreas comumente confundidas com ele.

De início, podemos problematizar sobre a construção “ativismo midiático”. 
Tal expressão não se refere propriamente a um conceito, mas seria uma construção 
substantiva (quase adjetiva, às vezes, se considerarmos a lógica do valor envolvido) 
que pode designar um conjunto de ações sociais que se valem das mídias (sejam elas 
físicas ou veiculares). Em português, tal reflexão parece mais fácil do que ao pensar-
mos com o inglês (media activism x mediactivism), posto que não se vê, em geral, a 
ocorrência mediatic ativism. Mas o que ela realmente revela sem uma relação direta 
com a ação que classifica? 

Ainda sem trabalhar os conceitos, Mídia Livre, Mídia Radical e Mídia Co-
munitária para nós são formas de ativismo midiático, mas não são midiativismo em 

“discussão e troca de informações” (SARTORETTO, 2016, p. 120). Temos certas reservas quanto ao termo 
“representação”, o que não parece ser muito da perspectiva midiativista. Também não entendemos que seja 
relativo apenas à sociedade “atual” (presente); todavia, vale o destaque da pesquisa – nossa intenção não é 
omitir frentes, mas colocá-las em discussão. Ainda assim, nossa proposta, aqui, não é tratar de origens ou de 
carecterísticas como as abordadas, mas focar mais nos aspectos ligados à lógica da práxis, onde concordaría-
mos com Sartoretto (2016) quanto ao aspecto de incitação ao trabalho crítico proveniente do midiativismo. 
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acepção. Podemos dar como exemplo alguns textos da professora Cecília Peruzzo 
(2007; 2013). Ela apresenta uma relativização ao abordar a comunicação comunitá-
ria, considerando que o comportamento de autorrepresentação dos integrantes da 
comunidade, ao usarem as ferramentas (a mídia material) e ao buscarem espaço nos 
media, constitui uma forma de ativismo midiático3. 

Também não consideramos que o midiativismo seja o mesmo que mídia alter-
nativa, posto que, por ter em si o gene, o primeiro poderia ser classificado com “um 
tipo de” (e não “a”) frente de revés. Em nossa opinião, o segundo, em conceito, é 
guarda-chuva (ou topo de árvore, como queiram), abarcando todos os outros com as 
suas diversas especificidades. Valemos-nos de observações diversas para esse ponto de 
vista, tais como, Rendeiro (2003) e Cris Atton (2002). 

Carroll e Hackett (2016), por exemplo, tratam o midiativismo como (uma) mí-
dia alternativa, elencando como possíveis causas a essa classificação o baixo custo 
de produção e a independência de grandes interesses econômicos. Concordamos que 
esses indicadores estejam alinhados com a perspectiva alternativa, mas o midiativis-
mo é mais do que isso. Em outras palavras, ainda que esteja em linha (vertical) com a 
mídia alternativa, ele guarda idiossincrasias que estão para além da matriz.

Com as recentes tecnologias de informação, a mídia alternativa ganhou novas 
formas de fazer, originais formatos e espaços, ficando cada vez mais inserida na Inter-
net, ocupando, assim, o ciberespaço. Revisitando Peruzzo, Parente (2014) afirma que 
a mídia alternativa “[...] se recria por meio de novos formatos digitais que o avanço 
tecnológico favorece” (PERUZZO, 2009 apud PARENTE, 2014, p. 9). Nesse sentido, 
ainda que encontremos traços da mídia alternativa no que buscamos conceituar aqui, 
não podemos nos perder em índices e nos restringir a esse conceito já tão bem traba-
lhado por outros pesquisadores, condicionando o midiativismo.

Dentro da perspectiva alternativa, para nós, encontrar-se-iam outras frentes, 
como a Mídia Livre, que, por sua vez, também não poderia ser confundida com o 
midiativismo. Entendemos que o compromisso primeiro da Mídia Livre é de um ati-
vismo social direcionado. Ainda que a sociedade se beneficie das suas investidas, ela 
e as respectivas problemáticas dela são objeto de uma luta primeira em torno da de-
mocratização da comunicação. Há uma especificidade, então; há um foco e uma luta 
clara, o que contrasta com o caráter genérico do midiativismo como prática – que 
pode se relacionar a qualquer causa4 (BRAIGHI, 2016). 

Outra frente bastante enleada com Midiativismo é a Mídia Radical. Aragão 
e Freitas (2015), por exemplo, relacionam os dois conceitos equiparando suas ativi-

3 Ratifica-se: a autora não fala em midiativismo, mas é comum verificar que pesquisadores utilizam os frag-
mentos em que Peruzzo trata de ativismo midiático para definir um conceito que nada tem a ver. 
4  Não elucubramos ainda que o midialivrismo seja uma forma de midiativismo, mas poderia ser assunto para 
um próximo trabalho.
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dades no ciberespaço, como alternativa à mídia tradicional. Para os autores, a mídia 
radical é uma espécie de aprofundamento da mídia alternativa, pois enraíza questões 
socioeconômicas contrariando a lógica de produção capitalista – com o que concor-
damos. O conceito de tal frente, no entanto, amplia-se no que tange à mediação e às 
forma de combate à opressão. 

Para Downing (2004), existe uma variedade muito grande de mídias alternati-
vas que empreendem ações no sentido apresentado anteriormente. Contudo, quando 
os integrantes de determinado veículo assumem uma atitude que vai ao cerne das 
questões que ambicionam defender, quando lançam forças frente à opressão, quando 
há um confronto com edificação de sentido político (na concepção mais ampla do 
termo), tem-se a demonstração verdadeira do que seria ser radical. Assim, a priori, 
pareceria haver uma aproximação muito mais clara dessa terminologia com o midia-
tivismo. 

Todavia, o conceito parece amplo demais (posto que não se encerra nas poucas 
linhas que evidenciamos anteriormente) a abarcar com escassa precisão de que (tipo 
de) mídia se está falando. Na mesma medida, essa radicalidade, em nossa opinião, 
só poderia ser exercida efetivamente por aqueles que são diretamente afetados pelos 
problemas para os quais se buscam as causas; e é talvez aí que resida a justificativa do 
lugar especial que os movimentos sociais têm na obra de Downing (2004) – diferente-
mente, salientamos, do midiativismo, a ser exercido também por alguém que é afim 
da causa defendida.

Talvez essas sejam as terminologias com barreiras mais frágeis, vistas quan-
do das relações tênues que são expostas ao conceituarmos iniciativas cidadãs que 
se valem das mídias na defesa de variadas causas sociais. E ratifica-se: o ciberespaço 
quiçá seja o basilar responsável pelo advento das controvérsias. Aliás, é muito comum 
vermos ainda investidas no sentido de condicionamento de determinados fenômenos 
(principalmente aqueles que ganham relevância por sua projeção na Web), dadas as 
suas especificidades, com variações das terminologias acima relacionadas, ajuntando 
prefixos e sufixos em variados neologismos. É preciso ter, assim, cuidado nas leituras, 
observando com parcimônia do que é precisamente que se fala em cada caso estu-
dado. Não defendemos com isso uma espécie de purismo do midiativismo, mas tão 
somente o estudo das separações conceituais que nos permitam aprofundar mais e 
melhor diante dos acontecimentos porvindouros, sem termos necessariamente que 
nos reinventar a cada novo evento. 

O midiativismo, assim, não é ciberativismo, como não é mídia de guerrilha5, e 
tampouco tem qualquer relação de outras expressões que poderiam apenas esticar, 
em verdade, a trilha de termos. Concordamos que ele está em formação, ou mutação, 
diante dos adventos tecnológicos, mas não se pode permitir que as fronteiras, ainda 

5   Sobre o assunto, vide Braighi, Emediato e Antunes (2016).
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que diminutas e até imperceptíveis a olhos práticos, com outras frentes sejam adul-
teradas.

3 O que dizem sobre o midiativismo, e concordamos...

É importante apresentar algumas concepções que direcionam nosso caminho 
em torno do conceito que visamos apresentar. De partida, podemos expor as consi-
derações de Huesca acerca do midiativismo, indicando que tal ação é produzida pelas 
ondas do “[...] rádio, televisão e (em) outras práticas midiáticas que têm como obje-
tivo a mudança social, geralmente se engajando em algum tipo de análise estrutural 
preocupada com as formas de poder e a reconstituição da sociedade em arranjos mais 
igualitários” (HUESCA, 2008 apud HUG, 2012, p. 275, tradução nossa)6, em senda 
que percorremos.

Alice Mattoni (2013), autora italiana, vai nessa mesma linha, mas distingue 
o ativismo na mídia daquele que se dá sobre a mídia e o que ocorre pela mídia. 
O “activism in media” evidencia-se quando se usam as tecnologias de informação 
como espaço de criação de conteúdo para promover mudanças. Além disso, trata-se 
das mudanças na representação midiática, servindo como divulgação dos pontos de 
vistas daqueles que foram silenciados pela grande mídia. A autora considera o movi-
mento da contracultura exemplo dessa forma de ativismo, já que procura questionar 
e combater a cultura dominante, atualmente impulsionada pelas novas tecnologias, 
que facilitam tal processo. A Adbuster Media Foundation é um exemplo disso. A as-
sociação, fundada no Canadá em 1989, mantém uma revista e se define como espaço 
de resistência contra a cultura do consumo ao qual o mundo está inserido, realizan-
do, portanto, o “ativismo na mídia”.

O “activism about media” pode ser considerado o movimento social em si, 
objetivando a reforma política da mídia. Além disso, a mídia pode ser um meio de 
conexão entre esses movimentos, com a participação efetiva nesses processos, e o 
fornecimento de informações, conteúdos e infraestruturas. A autora cita o site Wiki-
pédia como exemplo, já que permite a produção de conteúdo público online, em que 
todo internauta pode criar e editar informações que lhe são caras. 

Já o “activism through media”, o que mais nos interessa e dialoga melhor com 
o tipo de midiativismo que visamos trabalhar, seria um processo de mobilização, que 
alude em como cada ativista usa as mídias de maneira diferente para atingir seus ob-
jetivos e servir aos seus movimentos (dos quais faz parte, efetivamente ou não), com 
ações que extrapolam as redes sociais digitais e ganham as ruas. A autora destaca a 

6 Tradução nossa para: “Activist media are radio, television, and other media practices that aim to effect 
social change and that generally engage in some sort of  structural analysis concerned with power and the 
reconstitution of  society into more egalitarian arrangements”. 
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facilidade que as novas tecnologias de informação trouxeram para esse registro e pro-
dução de conteúdo, principalmente com os smartphones e o acesso à Internet e redes 
sociais digitais, independente do local, o que leva o usuário a praticar o midiativismo 
– ainda que não se considere um ativista. 

Estamos, no entanto, preocupados aqui com a simbiose. Para nós, por um lado, 
mediação sem ativismo é registro midiático simples, o que contraria parte da ideia 
apresentada no parágrafo anterior. Por outro lado, ação direta sem o artefato me-
dium é ativismo puro. É na intercessão das duas frentes, e quanto mais simultâneas 
possível, que se daria o midiativismo. E como se faria possível tal tautocronia? 

Concordamos com Huesca (2008 apud HUG, 2012) que o rádio e a televisão 
possam dar contar dessa sincronia, fazendo com que o midiativismo seja exercido 
com plenitude, visando promover a mudança social a partir de sua ampla divulgação. 
No entanto, tais veículos não permitem uma participação mais efetiva na produção 
do conteúdo, de forma colaborativa e engajada, dado o custo de sua concessão e 
manutenção. 

A Internet, ao contrário, é perspicaz na maior divulgação e simultaneidade de 
transmissão de informação, além de abrir espaço para sujeitos antes silenciados de-
vido à dificuldade de conseguir espaço nos meios tradicionais de comunicação. É evi-
dente que a forma de se produzir e realizar comunicação também se alterou, conquis-
tando novos meios e produtos. Consequentemente, essas mudanças modificaram a 
forma de consumir a informação e a vivência prática dela, expandindo a produção de 
conteúdo para quem a utiliza. Nesse contexto, a Web apresenta-se como baluarte de 
um novo processo comunicacional e ativista, já que ela popularizou e facilitou a prá-
tica do midiativismo (e até do que se conjectura ser e se chancela como midiativismo) 
pela sua praticidade e instantaneidade, firmando-se como a forma mais democrática. 

Meikle (2002 apud HUG, 2012) acredita que o midiativismo abarca essas outras 
formas intermediárias de apropriação de mídia, outrora consideradas incompletas e 
temporárias. Mais recentemente, o autor trabalhou o ativismo na Internet baseado 
no conceito apresentado por Berners-Lee de “intercreativity”. De forma resumida, o 
termo supera o conceito de interação dos interlocutores, ao passo que os usuários da 
Internet são capazes de criar conteúdos entre si, realizando novas tarefas e solucio-
nando problemas. 

Meikle (2010), então, ampara-se nesse conceito para a análise do ativismo na 
Internet a partir de quatro aspectos: textos, táticas, estratégias e redes. Os textos são 
releituras ou subversões de conteúdos já existentes; as táticas abordam a desobedi-
ência civil eletrônica, podendo culminar em novas formas de protesto; as estratégias 
baseiam-se na mídia alternativa, centrada no sujeito participante; as redes referem-se 
à Internet propriamente dita e às conexões que ela permite realizar em fóruns, intera-
ções e campanhas, criando, então, um novo modelo de mídia. 
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Concordamos, dessa maneira, que o midiativismo7 pode ser um conceito que 
se apropria da “intercreativity”, abarcando as formas anteriormente relatadas de ati-
vismo sobre a mídia, culminando no que o autor acredita que o midiativismo vise: a 
mudança social a partir dessas descrições, relações e interações. 

4 Como, em nossa opinião, o midiativismo deve ser definido

Dizer, como ficou explícito na seção anterior, que o midiativismo é uma mídia al-
ternativa não é o bastante para caracterizá-lo. Um caminho seria desmembrar o quase- 
-binômio, apresentando antes onde assentamos o olhar acerca do que é o ativismo e 
da função das mídias para o mesmo.

O professor Tim Jordan é a nossa principal referência sobre o ativismo. Em 
obra seminal (JORDAN, 2002), o autor mostra-nos que o termo designa o conjunto 
de investidas com propósito de alteração da realidade social estabelecida. Estas são 
empreendidas por sujeitos que, juntos, compartilhando sentimentos acerca de uma 
determinada conjuntura pública, envidam esforços num sentido comum. Tendo a 
lógica solidária como referência (o que dá sentido à abordagem), visam a alteração 
das formas usuais de como as suas vidas são vividas.

Esses sujeitos, então, são chamados de ativistas à medida que estão dispostos 
a trabalhar pela mudança que gere determinado bem comum, uma causa. O mote 
“[...] ganha vida quando as pessoas reconhecem umas nas outras a vontade e o desejo 
de mudar as rotinas [...]” estabelecidas por alguma circunstância social (JORDAN, 
2002, p. 12-13) – ratificando que Tim Jordan, até esse momento, não fala em grupos 
sociais minoritários, ou causas de relevância (quando direitos essenciais são tolhidos, 
por exemplo); qualquer investida aqui se enquadraria.

Todavia, o signo ativismo tem um peso, diríamos, simbólico. Ele ficaria no en-
tre-dois da força de outros termos, como o revolucionário, e do pontual exercício do 
militante. É também diferente do radical, percebe-se. Visa, entretanto, a ação direta 
(o que é um conceito importante no ativismo); trata-se daquela ofensiva que gere 
impacto frente ao “outro”. O que vem à mente, normalmente, é nomeadamente a 
presença nas ruas, mas podem ser incluídas outras abordagens por meio de recursos 
que os ativistas detenham. (ASSIS, 2006).

Em resumo, poderíamos ver no trabalho de Érico Assis (2006, p. 14) que “[...] 
o ativista é um agente engajado, movido por sua ideologia a práticas concretas – de 
força física ou criativa – que visam desafiar mentalidades e práticas do sistema sócio-
-político-econômico, construindo uma revolução [ainda que] a passos pequenos”. O 
autor traz no excerto perspectivas novas e interessantes: a noção de fomento de fundo 

7  Importante ressaltar que Meikle, nesse momento, não utiliza o termo “midiativismo”, e sim o ativismo na 
Internet. No entanto, Hug aborda o termo referindo-se a Meikle no que tange ao objetivo do midiativismo.
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ideológico, o que demonstra um envolvimento particularizante, pessoal, de um inte-
resse nada efêmero; a ideia de práticas não necessariamente físicas, mas também de 
ordem criativa8; e a frente de desafio de mentalidades, na problematização que visa 
gerar análise crítica, mudança de concepções, para além do embate.

Nesse sentido, conjectura-se que falar de midiativismo signifique considerar 
que o uso de dispositivos técnico-midiáticos servem aos intentos de militância de 
modo a potencializá-los de diversas formas9. No entanto, o cenário atual, de fato, 
traz perspectivas distintas de um passado não muito distante. 

Em outras palavras, a discussão sobre midiativismo difere da imprensa alter-
nativa da ditadura militar, tanto quanto da militância questionadora que se exercia 
àquela época. Com a popularização da Internet, aberta ao sujeito comum, permite-se 
que uma série de investidas sejam amiúde articuladas, numa apropriação paulatina 
que resulta na tomada de gestão da mediação de si. Isso quer dizer que hoje qualquer 
um de nós é um mediador de informação em potencial, o que não faz de nós ativistas 
e, por conseguinte, tampouco midiativistas.

Com o advento das novas tecnologias de comunicação e informação, novos mo-
delos de interação social passam a constituir campos igualmente importantes, orien-
tando as práticas dos sujeitos em sociedade. Ainda assim, veem-se as mídias (veículos 
e dispositivos) como acessórios de outros campos que, aparentemente, governam a 
dinâmica da vida hodierna. É preciso, assim, perguntar que usos fazemos das novas 
mídias e de que forma elas influenciam em nossas práticas comuns? A resposta é que 
se tem um bios midiático (que em verdade é a nossa própria sociedade, atravessada 
pelas nuances midiáticas) em que as interações não precedem do radical tecno (SO-
DRÉ, 2004), imputando novos operadores de inteligibilidade (GOMES, 2006).

E quais seriam as particularidades para o ativismo? A militância, como campo 
social (na perspectiva clássica de Bourdieu), estaria sobreposta pelas características 
da midiatização (FAUSTO NETO, 2008). Nesse contexto, as ações diretas, proprieda-
des dos adeptos da prática, estariam atravessadas pelas peculiaridades do fenômeno 
exposto. Em outras palavras, a mídia serve ao ativismo, mas também lhe dá outros 
contornos, conforma-lhe com suas peculiaridades, transforma-o. 

Sem adversativas, mas numa espécie de continuidade do processo, na medida 
então que o ativista assume a condição simultânea de especialista e mediador (RO-
DRIGUES, 2000), poderia imputar também o tratamento (transfiguração) dos fatos a 

8 Ponto com o qual relativamente discordamos quando da fusão e constituição do quase-binômio midiativis-
mo, posta a demanda de envolvimento aproximativo que o midiativista deve ter em nossa opinião. Assim, a 
prática concreta, para nós, deve ser físico-criativa. 
9 Todavia, essa concepção seria um tanto reducionista. Isto é, não se semelha ver hoje tanto as mídias a servi-
ço do ativismo, senão antes o segundo se reconfigurando por nuances próprias do processo de midiatização 
social. Sobre o tema, sugere-se a leitura dos trabalhos de Maria Clara Bittencourt (2016), posto que, talvez, 
nossa passagem sobre a temática seja aqui rápida.
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partir de métricas particulares e estratégias de conformação de sentido. O processo, 
assim, seria um tanto cíclico; haveria influência recíproca da tecnologia e da mani-
pulação dela pelo sujeito. Todavia, como a mediação está sustentada por um dispo-
sitivo10 midiático, poderia haver a defesa da ideia de que a da midiatização prévia 
seja maior do que qualquer investida experimental ou intenções num determinado 
sentido.

Ainda que concordemos que o enredamento midiático influencie na prática 
(midia)ativista, corroboramos a posição de mérito às ações do gênero, posto que 
se alojam no real – mesmo que a luta se converta, por vezes, num fluxo simbólico 
que pretenda, em verdade, empreender resistência fora do front. Ratifica-se: não se 
pretende discorrer aqui sobre particularidades de uma espécie de simulacro ativista. 
Existem problemas sociais reais, compartilhados por um conjunto de cidadãos que 
exploram ações diretas e têm nas práticas comunicacionais uma escora importante 
para propulsão de seus intentos.

Assim, a posição que adotamos, sem esquecer das questões que cercam o pro-
cesso de midiatização (e que não apenas verticalizam o modo de agir dos ativistas, 
mas ajudam a conformar modos específicos e estratégicos de fazer), é a de uma soma 
entre as perspectivas ativistas (expostas anteriormente) e do processo clássico, básico 
e didático de mediação. Assim, enquanto a mediação visa a profusão de informações 
correlacionadas às causas e aos eventos em destaque pelos midiativistas, estes respon-
dem à demanda de incursão pessoal, interferindo no desenrolar evenemencial não 
apenas no que concerne ao relato, mas na escritura efetiva dos fatos. 

O Centro de Mídia Independente, que representa uma referência no gênero 
dada a sua primazia11, é um exemplo interessante no contexto da presente discussão, 
pois, para ele, registrar os eventos “[...] significa participar ativamente de sua elabo-
ração e não apenas noticiar as ações que se desenrolam quando de sua manifestação.” 
(ANTOUN, 2001, p. 137).

4.1 A proposta conceitual

Ser midiativista não é apenas portar uma mídia; logo, entregar o processo de 
mediação a um ativista não significa garantias de que o mesmo funcionará. É preciso 
estar atento aos usos e aos propósitos. Da mesma forma, para ser midiativista é pre-

10 Na concepção de Foucault.
11 O CMI influenciou a criação do coletivo brasileiro Centro de Mídia Independente, tendo Pablo Ortellado 
como um dos principais articuladores e entusiastas, cerca de quatro meses após a convenção em Seattle, em 
1999. Aliás, segundo Pasquinelli (2002), o referido encontro nos Estados Unidos e a reunião do G8 em Gêno-
va em julho de 2001 são acontecimentos marcantes para a emergência do midiativismo – somados ao ba-
rateamento de tecnologias e a irremediável adesão à Internet, que se proliferava cada vez mais. Nesse contex-
to, pensa-se o midiativismo contemporâneo principalmente a partir da utilização dos recursos digitais e Web.
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ciso capacitar-se não apenas quanto à técnica, mas se letrar na estética, na linguagem. 
O midiativismo não é apenas um neologismo sintático; a formação do quase-

-binômio gera um híbrido que, na prática, deveria ser instransponível, equacionado, 
equilibrado. Tem-se, de um lado, a função de informação, de mediação, que se as-
socia ao outro lado, de transgressão solidária (JORDAN, 2002), com vistas a alterar 
situações de contexto. 

Midiativismo só se faz com midiativistas, sujeitos portadores de uma vonta-
de solidária, que empreendem ações diretas transgressivas e intencionais, e veem as 
próprias capacidades de intervenção social, antes localizadas, sendo potencializadas. 
Isso, por meio de um registro midiático que visa necessariamente amplificar conhe-
cimento, espraiar informação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer 
estruturas de defesa. Sobre essa possibilidade de assentamento de conceito sobre o 
midiativismo, vale a pena, então, fazer alguns outros esclarecimentos:

a) por vontade solidária, entende-se o comportamento intencional, deliberado, 
pessoal e voluntário de sujeitos que estão imbuídos de valor altruísta e cônscios 
de uma alteridade compartilhada;
b) reforçando a ideia de ação direta, compreendemo-la, ao modo de Jordan 
(2002), não apenas como uma tática simples, mas um amplo conjunto de possí-
veis, na articulação das mais variadas ideias de intervenção, desde noções passi-
vas de desobediência civil até ações mais ativas, em alguns casos inclusive agres-
sivas12. Todavia, vale novo registro, a mera mediação da informação, no relato 
dos fatos, não constitui o midiativismo – dada a escassez de sentido transgres-
sivo. Quando este o carregar, aí sim poder-se-ia considerá-la ação direta;
c) a palavra intenção aqui deve ser vista dentro da perspectiva de propósito, do 
sentido de mudança social amalgamado em uma determinada prática. Assim, 
o midiativismo pode ser exercido tanto por um manifestante que porta um car-
taz e brada palavras de ordem, quanto por um adepto da tática Black Bloc – a 
questão são os fins a que se prestam com o seu modo de agir13;
d) o registro midiático, como colocamos, visa, por sua vez, potencializar a ação 
direta. O primeiro item nessa esteira, como evidenciado, é o conhecimento. Por 
meio da construção de uma narrativa paralela à da mídia corporativa de massa, 

12 Nesse contexto, é interessante ratificar que existem ações diretas violentas e não violentas. Da mesma 
forma, é salutar registrar que nenhuma diferença faz para o midiativismo a intervenção a qual ele (por meio 
do exercício de um midiativista) se vincula, continuando a ser o que se propõe da mesma maneira, desde que 
respeitadas características como a vontade solidária e a intenção.
13 Vale observar qual é o significado de presença dos sujeitos em um dado protesto, na medida que pode acon-
tecer a inserção de um sujeito casual em um ato por puro modismo, ou de um revoltado pseudoanarquista 
com problemas pessoais que lança uma pedra a ermo, ambos por convenções. Se esses últimos não poderiam 
sequer ser considerados ativistas, quanto mais alçados à categoria híbrida só por portarem uma mídia.
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os midiativistas vêm realizando um papel de posicionamento ao lado de setores 
da sociedade que têm menos espaço para projeção argumentativa, oportuni-
zando condições para que os seus pontos de vista possam repercutir. Não obs-
tante, o choque das ideias propagadas pelos coletivos só surte o efeito positivo 
(de geração de conhecimento e questionamento), quando utilizado de forma 
responsiva e responsável pelo leitor – isto é, de modo ativo e consciente. Para 
Pasquinelli (2002), os coletivos midiativistas não servem apenas à informação, 
mas atuam diretamente na construção de subjetividades políticas (em sentido 
amplo). Pensando em um processo midiático mais próximo do trabalho crítico, 
entendemos que este deveria levar em consideração uma lógica freireana, com 
processos balizados pela problematização, pelo diálogo, pela desalienação e 
pela horizontalidade das trocas (FREIRE, 1987);
e) a segunda perspectiva do conceito é espraiar informação. O que é importan-
te ratificar é a consideração a essa condição que se conforma como a espinha 
dorsal, pilar estruturante das investidas midiativistas. Ainda que nenhuma pa-
lavra seja dita (em uma cobertura simultânea de um protesto, por exemplo), 
transmite-se texto pelas imagens. O pictórico é transformado em discurso que, 
em associação com o verbal, projeta-se de forma efetiva na audiência. Tem-se 
em recorrência o fazer-saber como função primária, ainda que as visadas sejam 
múltiplas. Aliás, Bentes (2015) assinala o papel de comoção dos coletivos do 
gênero por meio do exercício midiático deles. Estaria aí alojada uma proposta 
de fazer-fazer por parte dos midiativistas, que passa antes pelo fazer-sentir; 
informação que afete e leve à ação. Alargar horizontes de algo localizado, por 
meio do potencial midiático é não apenas informar, noticiar ou reportar, é tam-
bém fortalecer;
f) a terceira frente do conceito midiativista proposto é marcar presença. Tem-
-se, por exemplo, o balizamento espaçotemporal de um sujeito nas ruas14, 
participando de ações diretas de protesto. Seu registro funciona, então, como 
check-in, informando não meramente a participação dele, mas a própria exis-
tência da ação. Realização que se conforma no mesmo período do ausente, 
que agora também se presentifica (nas condições do binômio supramenciona-
do) num alinhamento midiático. Como se vê então, marcar presença tem três 
compostos justapostos. A ação direta conforma-se em discurso, fato relatado, 
mas enfim aparece. Ela dá-se por meio da participação de um sujeito portador 
de dispositivo técnico; indivíduo que se destaca à descrição, mas é só mais um 
dentro da composição manifestante. Todavia, assegura-se e protege-se na pró-

14  E é para isso que chamávamos a atenção anteriormente, indicando o envolvimento aproximativo que o 
midiativista deve ter. Assim, para nós, o midiativismo não poderia ocorrer fora do front. Do contrário, 
provavelmente a possível ação ativista estaria mais próxima de outros termos.
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pria emergência de mediação. Projeta-se como corpo que plaina, estabelecendo 
condições para transposição do espectador para a cena em curso. Essa presença 
não é só da rua para a rede, mas da web para o asfalto. A ideia de câmera sub-
jetiva aqui então é clínica. Tem-se uma experiência mediada que, pela própria 
conformação de um modo de produção midiativista, aproxima o internauta15 
dos fatos, alinhando-o, por conseguinte, às causas em defesa no curso das abor-
dagens. E o espectador está presente, ativamente, sobretudo ao se considerar as 
possibilidades dadas pelas novas tecnologias;
g) a penúltima perspectiva do conceito midiativista aqui colocado é empre-
ender resistência. Tal frente estaria em linha contígua e diminuta com as es-
truturas de defesa, a serem vistas a seguir. Todavia, aqui se alojam mais as 
operações de embate dentro da lógica da disputa narrativa. Comportamento 
salvaguardado por – e que justifica também a – obstinação ideológica. Aferro 
militante que se apresenta dentro de uma resiliência em expor, em registrar, no 
agir e observar. Não sem motivos, Bentes (2015) chama atenção para o estado 
de atenção e urgência, característica marcante do midiativismo no front. Regis-
tro que transforma a causa em discurso, conformando-a com particularidades 
performáticas midiativistas que a tonificam; 
h) por fim, tem-se o estabelecer de estruturas de defesa como a última frente do 
conceito midiativista articulado. Falamos aqui talvez, mais especificamente, da 
atuação em protestos, por exemplo. Um dos elementos dessa composição seria 
o Copwatch. A perspectiva é manter ativo um registro que ajude a identificar 
e diminuir as ações arbitrárias da polícia. É a força do dispositivo na materia-
lização da midiatização. É previsível que o comportamento das pessoas muda 
quando estão diante de câmeras. Ao saber que elas estão no local justamen-
te para lhe coibir, o que esperar como reação? É o brasão da mídia-multidão 
(BENTES, 2015) em funcionamento; câmera como espada-escudo, defesa que 
permite a manutenção do aferro militante. O midiativismo nesse caso pode, 
inclusive, suscitar uma postura mais combativa por parte dos condutores dele, 
no questionamento às autoridades de modo mais incisivo, por exemplo. Toda-
via, esse registro não é articulado apenas com vistas à defesa contra a polícia. 
O registro na condição de prova, álibi, prevenção, dá-se em diversas outras 
investidas que visam mostrar, inclusive, a realidade a partir do ponto espectral 
ativista, em toda a extensão da ação, a fim de contrapor possíveis narrativas 
deturpadas dos media, da justiça – em casos omissos, e até de detratores (e/ou) 

15 Compreendendo, como se espera já ter notado, que o midiativismo contemporâneo se faz exponencial-
mente por meio dos suportes digitais, a saber, na exploração do potencial da Internet e dos novos disposi-
tivos técnicos (principalmente os smartphones), ainda que diversas outras ferramentas/mídias possam ser 
utilizadas.
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amotinadores. As linhas, como se vê, são tênues em relação às contribuições 
mídia para a ação ativista, não?

Por fim, e nada contraditoriamente, vale fazer uma menção particularizante 
que ajuda a (re)direcionar (para não dizer enfraquecer) o conceito exposto. Antoun 
(2001) baliza o caráter de autopoiese do midiativismo, condição ratificada por Bentes 
(2015), ao lembrar que as iniciativas do gênero são marcadas por uma “[...] lingua-
gem de experimentação que cria outra partilha do sensível [...]” (p. 21), em alusão 
às propostas de Rancière. Diz-se da paradoxalidade das menções apresentadas nes-
te parágrafo, posto que o midiativismo se reinventa, recria-se, precisamente pelas 
vicissitudes dos nossos tempos, pelas demandas sociais e até pelas oportunidades 
ofertadas pelas evoluções tecnológicas. O midiativismo é o que se faz dele, desde que 
não se perca de vista o propósito de mudança social, o efetivo envolvimento e que se 
mantenha a transgressão solidária como norte. 

5 Exposições extras

Consideramos que a discussão evidentemente não se encerra aqui. Aliás, o pre-
sente texto, que abre a publicação à qual se vincula, é uma provocação que pode ser 
alterada pelos trabalhos que seguem. O importante, afinal, é que as discussões em 
torno do midiativismo estejam em tela. O que se pretendia aqui, e esperamos ter 
alcançado, não era um desenho fechado do conceito, mas um esboço que permitisse 
minimamente ter qualquer referência, fomentando críticas e análises em torno das 
práticas midiativistas Brasil afora, visando a sua validade – o que, nada contradito-
riamente, poderiam representar trabalhos porvindouros até para os autores do texto 
em questão.

Bom seria, aliás, se pudéssemos não apenas tentar encaixar a prática na teoria, 
mas demonstrá-la no exercício do ofício midiativista. Se assim o for possível, o faría-
mos no deturpar das narrativas hegemônicas, levantando a bandeira do contradiscur-
so, numa visão que seja a mais próxima possível dos fatos, mas que não fechasse os 
sentidos, ampliando as interrogações como forma de manutenção das causas – posto 
que estas estão sempre em aberto. Seria, no entanto, na perspectiva híbrida, mediação 
de nosso próprio ativismo, desconsiderando qualquer condição egocêntrica – ainda 
que a nossa relação direta com o acontecimento seja cláusula basilar para a correta 
efetivação da ideia de midiativismo.

Iríamos fundo na defesa do social, no abalroamento ao “outro” (mais espe-
cificamente no que nos é caro) com vistas ao amparo de causas de minorias. Isso, 
ratificamos, por intermédio de uma informação que transformasse, que abrisse a cai-
xa-preta, que explanasse, ilustrasse e elucidasse, que desnudasse. 
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Midiativismo para nós, afinal, se claro não ficou, é rua, é chão, é corpo a corpo. 
Poderíamos, até certo ponto, concordar com quem crê que a existência (midia)
ativista se dá não apenas na passionalidade do embate, fora do asfalto, mas também 
em novas formas de evidenciar seus anseios – dados os contornos e potencialidades 
do espaço Web. No entanto, para nós o ativismo em rede se diferenciaria do 
midiativismo. Enquanto o primeiro se serve dos dispositivos tecnológicos e da Web 
para a sua emergência, o segundo serve ao ativismo, que, transmitido/registrado ou 
não, mantém a métrica de intervenção social, ao passo que o primeiro, sem a Web, 
não existe (como conceito). 

A função mídia, no interior da militância, avigora a causa, mas não a determina, 
ainda que o dispositivo Web lhe entrecruze com seus vergalhões de conformação. O 
que é decisivo é o comportamento do midiativista, ao se inscrever nos acontecimentos 
em curso, (inter)mediando e registrando sua narrativa. Decorre dessa postura o 
midiativismo e não o contrário, compreendendo mais o lugar do indivíduo do que 
das instituições, grupos ou coletivos, como sempre lembramos. Em outras palavras, o 
mais importante, afinal, é o comportamento do sujeito, na expressão maior que esse 
outro conceito tem. 
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