
212

11

Midiativismo, imprensa e a questão da ideologia

autores:
Eliara Santana

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas.
E-mail: eliarasantana14@gmail.com.

  
Hugo Mari

Professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da PUC Minas. 
E-mail: hugomari@gmail.com.

RESUMO

Nossa proposta, neste capítulo, é discutir o midiativismo e sua atuação no campo da 
produção da informação. Há dimensões que precisam ser exploradas, como a ação 
política e o enfrentamento à corporativização cada vez maior da imprensa tradicio-
nal. Nesse sentido, o desafio que nos colocamos é perceber as relações de poder e as 
relações ideológicas que se ocultam no campo do discurso de informação. Admitindo 
a conformação de um aparelho ideológico midiático, que mascara condições reais de 
existência, como pensar a relação dos sujeitos com o dado real – as atividades sociais, 
políticas, familiares? Serão elas moldadas, de alguma forma, por esse AI-midiático? 
Em outro aspecto, cabe-nos interrogar sobre o papel do midiativismo nesse cenário 
dominado pela mídia corporativa, que tem uma atuação central no cenário político, 
econômico e social do país. Ele consolida-se de fato como força de enfrentamento a 
esse sistema? E, talvez o mais importante, o midiativismo se consolida como força 
capaz de dar suporte à emergência de um contradiscurso de informação?
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Midiativismo, imprensa e a questão da ideologia

A tarefa de avaliar qualquer fato do mundo social, quando nele estamos inseri-
dos, torna-se uma atividade de risco pela fluidez dos argumentos: o distanciamento, 
nessas circunstâncias, é quase sempre uma “regra de ouro” para aquele que vai ava-
liar. Há que se ponderar também que no ritmo alucinado que vivemos, “deixar para 
depois” corre o risco de se tornar um exercício inútil pelo teor de obsolescência frené-
tica que vivemos. Não temos nenhuma segurança de sua permanência no cenário dos 
fatos sociais no dia seguinte, nem sua importância a posteriori.

Vivemos, assim, um tanto à mercê dos acontecimentos: os fatos nos empurram 
para a construção de diagnósticos quase que simultaneamente. Perdemos até mesmo 
a expectativa de nos situarmos fora dos acontecimentos para manter as lentes de ob-
servador menos embaçadas, mas a premência acaba por nos tornar analistas-videntes, 
pois estamos, em muitas circunstâncias, destinados a antever fatos cujo domínio ainda 
nos é fugidio, seja pela sua contemporaneidade, seja pela sua transformação contínua.

Com a reflexão contida nesses dois parágrafos, queremos abrir a nossa discus-
são para a dinâmica do mundo da informação – o midiativismo como seu estandarte 
– que invade qualquer esfera da nossa existência, sem que para ela disponhamos de 
firewalls. Num momento de nossa existência, o mote para esse assédio midiático era 
“desligar a tomada”, uma alternativa que se esfarinhou num mundo wireless. Em 
momentos de grande efervescência incontida, nos valíamos do recolhimento, da ab-
negação, até esperar que a onda passasse, para não correr o risco de sermos por ela 
tragados. Mas seriam essas estratégias hoje viáveis num mundo da “uberização”, do 
“cabifaismo”, do imediatismo das redes sociais e de tantos aplicativos disseminados 
pela vida social? Haveria algum lugar em que pudéssemos estar imunizados do alcan-
ce desses instrumentos?

Parece uma decisão quase inútil considerar a alternativa de se isolar de al-
guns espaços informacionais – em destaque para os midiáticos – como uma deci-
são mais esclarecedora, como uma alternativa consciente daquilo que nos é mais 
relevante. O mundo é (quase)único, mas é também (pluri)diverso, quando refle-
tido pela Internet, pois somos interpelados por essa unicidade que nos atordoa, 
mas que também pode comportar nossa liberdade de opinar sobre tudo aquilo 
que emerge no ambiente midiático. Essa parece ser a única forma de desintegrá- 
-lo, comentando criticamente os fatos que o compõem.

1 Midiativismo: entre turbulências e silenciamentos 

Assim, nada no mundo atual parece ser tão ruidoso quanto a informação, 
quando disseminada pela mídia por meio dos seus mais diversificados instrumentos. 
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Não se trata apenas da multiplicidade dos espaços de sua locação, da velocidade de 
sua propagação, mas, sobretudo, da oferta irrestrita disponível a cada cidadão para 
postar indefinidamente, onde quer que se situe, no tempo e no espaço. Vivemos sob a 
metáfora de um furacão contínuo, alimentado por informações incessantes sobre as 
quais não temos controle. O que esse furacão em termos de informação pode repre-
sentar na sociedade?

Muitos aspectos precisam ser considerados nessa discussão, para que venha-
mos a compreender minimamente o que se passa no mundo da informação nos tem-
pos atuais e quaisquer diagnósticos correm o risco de meras especulações que podem 
se desmoronar num tempo tão rápido quanto ao de sua difusão. Nesse sentido, gos-
taríamos de destacar dois aspectos que consideramos de maior relevância. 

O primeiro nos levaria a conectar o midiativismo a uma forma de ativismo po-
lítico, científico, cultural que permeia as redes sociais, em que qualquer cidadão que 
dispõe da habilidade e de instrumentos para teclar se torna uma quase-autoridade, 
um protoespecialista em quase-tudo no mundo da vida. Trata-se de um espontane-
ísmo que grassa pela sociedade com todos os riscos das reflexões apressadas, mal 
curtidas e fantasiosas, mas também com a virtude do vigor intuitivo, desprovido das 
amarras acadêmico-teóricas. 

Muito se comenta sobre a proporção desmedida que essa atividade assumiu 
na vida atual: quantos E-mails passamos e recebemos em um dia, quantas postagens 
e “curtidas” operamos no Facebook, quantas mensagens via Whatsapp emitimos e 
recebemos diariamente, quantos blogs e portais percorremos no dia a dia na busca 
de novas informações, de novas avaliações sobre os acontecimentos. É possível que 
estejamos nos tornando cada vez mais dependentes-digitais (um dependente-midiá-
tico, de modo mais específico). Mas o que seria a nossa vida hoje sem esse fármaco 
digital ou, de forma mais branda, sem essa cachaça digital? Estaríamos propensos a 
renunciar a esse aparatus que comanda nossa vida, mas que também dele nos vale-
mos para viver?

Essa é uma dimensão do midiativismo que se traduz por essa militância midi-
ática que produz turbulências em nossa forma de existir no mundo atual. Essa mili-
tância não se dobra ao silêncio de nenhum acontecimento, além do mais, a metáfora 
do trombone (por a boca no trombone) já não lhe é mais suficiente: a literalidade de 
uma vuvuzela tornou-se mais atraente, mas ressoante do seu grito de se fazer pre-
sente. Experimentamos todas as suas consequências, mesmo quando nos portamos 
com menos voracidade, selecionando apenas alguns dos instrumentos para gerenciar 
nossas atividades.

O segundo aspecto do midiativismo aponta na direção de um enfrentamento, 
de um embate entre aqueles que detêm certo poder sobre a fabricação, supostamente 
hegemônica, da informação e aqueles que confrontam essa hegemonia ao oferecer 
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alternativas, pontos de vista diferenciados sobre os acontecimentos, e trazer outras 
vozes para o debate público na conformação da informação oferecida ao público. To-
davia, é ele o responsável por esse fatiamento heterogêneo desse segundo agrupamen-
to, tornando o espaço de concepção da informação uma conjugação entre o subjetivo 
e o intersubjetivo, entre o singular e o coletivo.

2 O fazer político e o discurso de informação

Tomamos o poder político como um campo resultante do debate de ideias e do 
fazer (ou ação) político (CHARAUDEAU, 2015) para pensarmos, então, nas relações 
de força que ali se instituem e nas instâncias “autorizadas” a compor e integrar esse 
espaço. No polo do debate de ideias, trava-se uma luta discursiva que disputa a le-
gitimidade na construção da opinião pública. A sociedade contemporânea, a partir 
de meados do século 20 é midiatizada, e vivemos o cenário de um acesso ao dado 
real mediado pela imprensa. Nesse campo de influências que se estabelece, em que a 
linguagem está em sintonia com a ação, a grande imprensa comercial disputa o jogo 
operando como instância legitimada para relatar a outrem – a população – os acon-
tecimentos no modo de informação. Portanto, não há como pensar o campo político 
negligenciando ou minimizando a ação da imprensa1. 

No Brasil, durante o processo que culmina no impeachment de Dilma Rousseff, 
em 2016, há uma convergência dos grandes setores/atores do espaço público/político 
– jurídico, midiático, político e econômico –, que assumem uma voz única e uníssona. 
Nessa convergência, o discurso de informação torna-se o grande legitimador, para a 
população, de um conjunto de valores e normas do sistema dominante, do status quo, 
que pautou um lado das manifestações de rua de aglomerações sociais. Outra ques-
tão também importante para a reflexão a que nos propomos é considerar a prática da 
imprensa como prática regulada por uma lógica de mercado; é o que regula, em boa 
medida, o que implica várias consequências para o desenrolar de suas ações. Além 
disso, precisamos tomar a informação como um produto – uma construção repleta de 
sentidos que não pode ser considerada somente como fato que se transmite, de modo 
neutro e transparente, a alguém que não detém aquele conhecimento específico.

Da mesma forma, é também relevante retomar o conceito de Aparelho Ide-
ológico para se ter a percepção de como ele opera na conformação de uma dada 
realidade transmitida pelo discurso, uma vez que os aparelhos funcionam pela ide-
ologia, reproduzindo, transmitindo e escamoteando valores. As instituições especia-
lizadas (ALTHUSSER, 1974), como a imprensa, têm suas ações legitimadas a partir 
do funcionamento de muitos aparelhos. Num exercício de “atualização” do conceito 
de aparelho ideológico (ALTHUSSER, 1974), podemos pensar, conceitualmente, em 
1 Ver, por exemplo, dados da pesquisa Os donos da mídia no Brasil, que traçou um panorama da concentra-
ção dos meios de comunicação no país
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aparelhos ideológicos do sistema dominante, que pode ser o Estado, ou aparelhos 
ideológicos que se voltam contra o Estado, se ele já não atende aos interesses dos gru-
pos dominantes. A ação dos aparelhos é sempre unificada na perspectiva da ideologia 
dominante, do sistema dominante.

3 O discurso de informação e a ideologia

Para avançar um pouco mais sobre a caracterização de um Aparelho Ideológi-
co, gostaríamos de trazer alguns aspectos da formulação de Althusser, uma vez que, 
a partir dessa formulação, discutiremos, de modo mais específico, a possibilidade de 
um Aparelho Ideológico Midiático (AI-midiático). Tal conjectura se traduz, de iní-
cio, como uma dimensão menos material do midiativismo – por não se tratar de sua 
emergência material em suportes diversos –, mas por conter traços de sua fundamen-
talidade, o que o faz distinto da funcionalidade de um AI-imprensa. 

Sabemos que a abordagem desse autor trouxe uma reflexão singular para a 
questão da ideologia, como um construto teórico no âmbito da academia, como uma 
operacionalização instantânea na sociedade. Sua abordagem não é consensual e foi 
objeto de muita polêmica na década de 70 do século passado: amada por muitos – 
por mostrar seu modus operandi nas diversas instâncias da sociedade – e odiada por 
outros – por dar ao materialismo histórico uma versão pouco afeita à tradição mar-
xista. O que podemos extrair de sua abordagem em relação à nossa reflexão?

Primeiramente, seria importante destacar, em sua formulação, a organização 
de toda a camada do estrato social, por meio de Aparelhos Ideológicos e de Estado, 
conforme FIGURA 1:

FIGURA 1 – Aparelhos Ideológicos de Estado

Fonte: Althusser, 1970.
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É a partir dessa organização que gostaríamos de desenvolver alguns comen-
tários, aproximando a abordagem do autor com as nossas preocupações em termos 
do midiativismo e da prática da mídia corporativa, como um padrão ideológico de 
interpelação dos sujeitos no processo social, como também da forma de interven-
ção desses sujeitos no mundo da vida. Para isso, vamos contrastar alguns aspectos 
daquilo que foi a formulação do autor e daquilo que representa a nossa hipótese de 
contrapartida.

a) Nenhuma das duas formas de aparelho interpela os sujeitos exclusivamente 
a partir ou da “repressão” ou da “inculcação”: essa qualificação diz respeito à 
forma dominante de seu funcionamento na sociedade. O AE-judiciário pauta 
sua conduta pela repressão, isto é, pela imposição de normas, de restrição do 
espaço de liberdade, do punitivismo, do justicialismo como forma de validar 
seus códigos, seu sistema de julgamento, seu atrelamento ao aparelho policial 
e prisional, por exemplo; mas ele representa também uma dimensão da incul-
cação ao criar o ideal de lemas e metáforas de que a justiça é igual para todos, 
de que devemos confiar na justiça, de que a justiça é cega. Quando se depara 
com formulações desse teor, por um lado, é que se entende a clareza das pro-
postas de Althusser, ao mostrar a relação imaginária como forma de operar 
da ideologia, isto é, a ilusão que os sujeitos mantêm com o objeto justiça, no 
caso em questão. Por outro lado, quando pensamos um AI-midiático (e não 
um AI-imprensa, já consagrado), nem a inculcação, nem a repressão seriam o 
modo de sua expressão mais fiel, exatamente pelo fato de por detrás dele não 
existirem instituições estruturadas no âmbito da sociedade, a não ser sujeitos 
que, eventualmente, se estruturaram sob a forma de instituições, um blog por 
exemplo. Quem pratica o midiativismo, na forma mais difusa que estamos aqui 
considerando, é quem baixa um aplicativo e se vale dele como plataforma de 
disseminação da informação. A mídia, nessa dimensão, não é uma instituição 
como a imprensa, mas uma instrumentalização dos sujeitos ou dos lugares so-
ciais cada vez mais eficazes na disseminação da informação. A fluidez narrativa 
do mundo midiático parece ser aquela que mais se evidencia, não apenas pelo 
teor dinâmico dos eventos captados, de novas formas de narrar que a tecnolo-
gia propicia, mas também pela possibilidade instantânea de sua representação, 
ou pela condição não menos imediata de sua avaliação.

b) A forma de ação dos AE não é padronizada: as instituições formais acionam 
modos distintos de montar os seus instrumentos de repressão: os AE-jurídicos 
funcionam a partir de condutas monocráticas de seus membros na interpreta-
ção e aplicação de legislação (prisões sem condenação, condução coercitiva, 
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delação premiada, concessão de habeas-corpus etc.), ainda que alguns desses 
aspectos possam ter atenuantes de um AI; os AE-policiais têm outros padrões 
de ação: mandatos de busca e de prisão, cerceamento da liberdade (prisão, tor-
nozeleira eletrônica, tortura, algema, pena de morte, solitária etc.). Entre es-
ses dois polos situam-se muitos outros padrões de repressão: Receita Federal, 
Instituições Periciais etc. Enfim, a característica fundamental de um AE é agir 
pela força que, embora possa implicar padrões coercitivos dissimulados, pode 
se reverter em força física, em razão do poder que a legislação concede a seus 
agentes. O AI-midiático que estamos supondo não age pela coação, nem pela 
imposição aos sujeitos integrantes dos processos sociais, mas age pela neces-
sidade ou pela sedução de que nos integremos a esses processos, como única 
alternativa de continuar vendo e comentando o mundo que acontece. O AI-
-midiático interpela os sujeitos, fazendo deles não meros consumidores de in-
formação, mas produtores, críticos, revisores dos acontecimentos que marcam 
uma sociedade. O AI-midiático potencializa os sujeitos a serem críticos de tudo 
aquilo que se dissemina pelo mundo digital, ainda que essa atividade crítica 
nem sempre seja aquilo que esperamos de cidadãos, situados de forma esclare-
cedora numa sociedade. Nesse momento, a atividade midiática na Internet não 
tem sido um caminho para o Aufklärung, pois, ainda que criemos a expectativa 
desse pendor, o que vemos, na militância midiática, é uma prática intensa de 
obscurantismo. 

c) A forma de ação dos AI também não é padronizada: AI-escolar, AI-religio-
so ou AI-político valem-se de recursos diferentes de interpelação dos sujeitos 
numa sociedade. Dentro do AI-religioso podemos identificar padrões muito 
diferentes que seguem uma cultura, uma seita, um credo, possibilitando que em 
alguns casos possa até mesmo assumir o caráter de um AE. Causam estranhe-
zas para muitos de nós os extremos de que se valem certos AI-religiosos com 
pregações de ódio e de intolerância. O AI-político opera sobre o imaginário 
social ou sobre o ideário de castas numa sociedade, com a oferta de serviços, 
com o resguardo de privilégios, com a manutenção da ordem, do status-quo, 
com promessas de mudanças. Quando pensamos em um AI-midiático, duas 
orientações ressaltam a visibilidade do seu alcance: a disseminação contínua e 
ilimitada da informação, mas também o estranhamento com o teor de muitos 
fatos relatados e de muitos posicionamentos assumidos. Não seria exagero ad-
mitir que muito desse comportamento nas redes sociais nos causa repugnância, 
pois o ato de conferir a outrem o poder da fala tem se revelado muitas vezes 
um desfavor ao esforço de um diálogo em busca de clarividência para os fatos. 
O ativismo midiático abre espaço para um poder sem precedentes no mundo 
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da informação, mas esse espaço, como um lugar afeito às singularidades e às 
indiossincrasias, em vez de promover um esforço de mútuo entendimento, cos-
tuma ser, antes de tudo, desagregador. Todavia, essa é uma ambiguidade que 
integra a natureza de qualquer AI: se ele opera sob a égide do falseamento, 
nada mais a esperar dos sujeitos que ilusoriamente forjam perfis, que se escon-
dem atrás de máscaras, que criam avatares, para projetar uma identidade di-
fusa que apenas ratifica a relação imaginária com próprio mundo: “eu sou tão 
autêntico que posso criar outros selfies”, parece ser um pensamento recorrente 
no mundo do ativismo midiático. Aliás, esse é um padrão de conduta que, pela 
recorrência em diversos posts, parece desconhecer qualquer forma de qualifica-
ção dos sujeitos: são juízes, traficantes, lideranças políticas, religiosos, atletas, 
suposto filósofo que pousam empunhando armas, como forma de iconização 
da pureza política, do combate à corrupção, da expiação dos desvios sociais. 
Essa nos parece uma dimensão essencial para pensar um AI-midiático, como 
um certo simulacro instalado no seio da sociedade e com um poder infinito 
de fazer proliferar a informação, sem qualquer compromisso com fatualidade, 
veracidade e ética.

Em razão da natureza dos fatos que acabamos de descrever, a hipótese que 
estamos apontando em contraste com AI e AE, é que esse ativismo exacerbado que 
perpassa as redes sociais precisa ser concebido dentro de um AI-midiático, como um 
instrumento apto a diagnosticar o que eu sou (ou quantos eu sou!) diante daquilo que 
digo (ou do quanto digo!). Vamos avaliar brevemente cada uma dessas correlações, 
pois elas parecem centralizar a discussão que até aqui desenvolvemos. Inicialmente, 
vamos destacar a correlação de valor qualitativo – “o que sou eu determina o que 
digo” – que nos leva irremediavelmente à ideia do falseamento.

O fundamento dessa determinação sobre o nosso dizer é caracterizar que os 
sentidos que produzimos no mundo da vida são resultantes de muitas determinações 
que cruzam o lugar social (e até mesmo a função social) em que nos situamos numa 
dada conjuntura da sociedade. Nessa perspectiva, o “eu” é uma forma-sujeito que 
habita ao menos um desses lugares e a partir dele profere discursos tematicamente 
pluralizados, mas nem necessariamente universais, nem individuais. 

O ativismo midiático prolifera a partir de um cenário como esse que caracteriza 
a forma particular pela qual os sujeitos se relacionam com o universo da informação. 
A convicção padronizada – um self  poderoso em fazer proliferar informação – não é 
apenas o traço de um poder ilusório – a criação de um imaginário que conduz à cer-
teza, a partir AI-midiático, de que as coisas são como acho que sejam, mas também 
o da “alusão” que permite reportar à realidade por interpretações ad hoc de um self 
que julga e condena sumariamente. Os sujeitos valem-se, portanto, desse binômio 
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ilusão/alusão para assegurar uma identidade envaidecida, sempre disposta a inflar o 
seu eu, e enraivecida, sempre pronta a não tolerar o lugar do outro. 

O segundo aspecto dessa determinação apresenta um valor quantitativo, como 
um corolário da anterior – “quantos sou eu determina o quanto digo” –, e mostra o 
que há no ativismo midiático em termos de uma escalada sem fim na disseminação 
da informação. O volume e a rapidez são tão intensos que conseguem alçar boatos 
toscos, mesmo que desmentidos em inúmeras oportunidades, à condição de verdades 
absolutas. A necessidade de propagar em escala gigantesca transforma objetos insig-
nificantes em grandezas para o espetáculo midiático: foi assim que pedalinhos e bar-
cos de lata se tornaram símbolos incondicionais de enriquecimento ilícito. Caberia 
aqui ressaltar que o ativismo midiático é uma espécie de filho bastardo da imprensa 
corporativa, mas, em muitas circunstâncias, com o cordão umbilical ideologicamente 
preservado.

Em outras palavras, o conjunto dos fatos aqui apontados é a justificativa que 
consideramos mais apropriada à admissão de um AI-midiático, admitindo que o seu 
teor ideológico mascara as condições reais de existência que os sujeitos mantêm com 
os fatos ou com a invenção dos fatos. Ele engendra, ou nele está refletido, a relação 
imaginária dos sujeitos, qualificada pelo falseamento ideológico, com sua condição 
real de existência com o mundo da informação. Enfim, a ideologia faz-se representar 
pelo conjunto das relações de como eu me relaciono a partir do AI-midiático, por 
exemplo, com as atividades políticas, sociais, culturais, familiares e não com as con-
dições reais dessas atividades. 

4 Imprensa, relações de poder e ideologia

Esse é, portanto, um primeiro aspecto fundamental para pensarmos a atuação 
e o papel de um aparelho ideológico no campo da informação. Essa compreensão 
é também a chave para entender que determinados grupos ou setores, ocupando o 
poder de Estado, não têm domínio sobre a extensão, sobre o modo de operar do AI, 
já que, por operar a partir da ideologia, vale-se da coação, da dissimulação e da se-
dução. Enfim, ocupar em determinado momento o poder do Estado, sobretudo num 
sistema democrático, pela via eleitoral, controlar as instâncias, as instituições que 
compõem esse poder, não é uma prerrogativa para que se controle um AI erigido no 
campo da informação.

Assim, ao pensarmos o cenário de um agrupamento no poder – no controle 
do Estado – cujos valores não são os valores prementes da ideologia dominante do 
sistema dominante, cabe questionar: como se estabelece a relação com os aparelhos 
ideológicos de informação? Pode-se pensar na existência, então, de um embate entre 
grupos no poder e AIs, em que o segundo ator pode obter mais chances de se estabe-
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lecer. Nesse aspecto, qual é a medida do papel e do poder de um Aparelho Ideológico 
de Informação?

Importante fazer a distinção entre o conceito trazido por Althusser – Aparelho 
Ideológico de Imprensa – e a releitura que propomos, de um Aparelho Ideológico 
de Informação, que tem na mídia corporativa, na grande imprensa comercial, o seu 
suporte. Tal “atualização” é relevante porque nos ajuda a situar o papel e a influência 
da informação que, atualmente, circula de uma forma extremamente ampla e abran-
gente. A Internet trouxe a possibilidade de uma produção pulverizada de informação, 
dando aos cidadãos a perspectiva (talvez ilusória) de poderem gerar conteúdo infor-
mativo, o que abala a hegemonia da imprensa tradicional como única produtora e 
disseminadora de informação. E a mídia independente, que se multiplica sobretudo 
pelo suporte da Internet, é um contraponto dos mais expressivos a essa hegemonia2.

Nesse processo, ocorre e se cristaliza uma disputa de narrativas entre os dois 
grupos, com um abalo na lógica hierárquica que dominava os meios de comunicação 
da mídia corporativa no processo de transmissão de informação. Há, sem dúvida, a 
disputa pelo poder de informar, que pertencia totalmente à mídia corporativa que 
com essa prerrogativa transmitia, pelo discurso de informação, um rol de crenças, 
valores, representações e fazer político, consolidado na notícia produzida. 

A mídia corporativa, ligada a um sistema empresarial com uma lógica comer-
cial e com seu discurso formatado, dominante e consoante com o status quo, teve – e 
continua a ter – um papel central no cenário político, econômico e social do país. E 
para a compreensão de como funciona esse sistema de informação, com uma estru-
tura hierarquizada e a lógica de detentora do poder de transmitir algo (informação/
conhecimento) que outro (a população de modo geral) desconhece, elencamos a se-
guir alguns aspectos. 

a) A imprensa, numa sociedade altamente mediatizada, constrói imaginários 
sociodiscursivos e formata o modo como os grupos sociais veem os aconteci-
mentos – isso se torna mais evidente ao pensarmos em aspectos específicos, 
como o enquadramento das notícias, por exemplo. 

b) Predomina a lógica de uma “máquina de informar”, como pontua Charau-
deau (2005), cujo produto final é a notícia – um objeto discursivo, não trans-
parente, que é “vendido” às pessoas como retrato fiel de uma dada realidade. 
c) A informação não existe em si, ela é construída e reconfigurada no processo 

2 A internet propicia, de fato, uma dinâmica de disseminação de informações que dá certo poder aos cida-
dãos. No entanto, ela não propicia, por si só, um sistema de geração de conteúdo informativo, que ficava 
ainda sob a égide da imprensa tradicional. Com o fortalecimento da imprensa alternativa, esse monopólio 
começa a ser quebrado e novos modelos de produção de informação se estruturam 
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de construção da informação. Desse modo, não cabe pensar na informação 
como algo pronto ou já dado, que fica à espera da coleta pelo jornalista. 
d) Há um alinhamento entre as forças/grupos dominantes – em que se inclui 
também a imprensa – em favor de uma visão de mundo dominante. E há uma 
cadeia de reciprocidade entre esses atores que se retroalimentam. 

e) A opinião está presente no relato do acontecimento feito pela imprensa sob a 
forma de notícia, mesmo que de maneira velada, não transparente. Portanto, a 
ideia de que há relatos neutros na composição da notícia não se sustenta. 

f) O relato dos fatos em forma de notícia pode expressar valores e crenças, e, 
ao fazê-lo, adquire um relevante poder de convencimento. Quando o fato é 
reconfigurado na encenação em uma narrativa da informação, esse poder de 
convencimento e persuasão é potencializado. 

g) No relato da imprensa, há a possibilidade de construção de simulacros, uma 
vez que as asserções são construídas por meio de estratégias discursivas que 
promovem a persuasão do espectador (VAN DIJK, 2012) . 

O discurso de informação, como produto da mídia corporativa, conformado na 
interface entre linguagem e ideologia, é atravessado por aspectos culturais, socioeconô-
micos e identitários, valores e crenças vinculados a um sistema sócio-político-cultural 
dominante. Assim, é moldado pelas relações de poder que se estabelecem numa socie-
dade e se legitima pela assunção da imprensa como sendo uma “vigilante” do poder. 
Nada mais errôneo do que considerar a grande imprensa como uma espécie de vigia 
do poder, dadas as relações que se estabelecem e a observação imprescindível de que 
empresas são o lugar de produção da informação, que se configura como um produto.

Considerando-se, então, todas essas questões relativas à imprensa corporativa, 
é necessário refletir sobre o seu papel e sua influência no campo político, na medida 
em que exerce uma influência sobre a opinião dos cidadãos, criando agendas que 
passam a pautar esse espaço, uma vez que está legitimada como instância autorizada 
a transmitir a informação. Assim, essa instância é também a que tem autoridade para 
transmitir e fazer circular um sistema de valores, operando ainda num processo de 
seleção-construção de notícias, impostas e disseminadas como as únicas possíveis 
(CHARAUDEAU, 2015). Nesse processo de construção da notícia, a perspectiva his-
tórica e a contextualização são relegadas, construindo-se uma visão de mundo única, 
para ser rapidamente absorvida, sem espaço a outras vozes ou outras perspectivas.

Assim mediatizado, o debate público/político vai se convertendo num grande 
espetáculo, em que o público é forçosamente homogeneizado, pelo viés único reite-
radamente marcado. 
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5 O midiativismo e a emergência do contradiscurso de informação 

As colocações sobre imprensa e o discurso de informação, bem como sua ação no 
campo político, são relevantes para uma discussão sobre o midiativismo e a forma como 
devemos concebê-lo nesse campo. Assim, para caracterizar melhor essa reflexão, tomamos 
como base um evento recente da cena política brasileira – as caravanas realizadas pelo ex- 
-presidente Luis Inácio Lula da Silva à região Nordeste e ao estado de Minas Ge-
rais3–, por representarem tais caravanas um evento do contexto sociopolítico recente. 
A partir desse tema específico, pretendemos dimensionar como certos eventos ga-
nham voz e expressão pela mídia alternativa e como materializam o silenciamento na 
mídia corporativa.

Numa contraposição ao trazido pela mídia corporativa, o universo da infor-
mação independente abre a expectativa, por meio dos instrumentos disponíveis, para 
que os cidadãos possam ver os acontecimentos de uma forma diversa e mais plural. A 
Internet, sem dúvida, inicia uma nova era dessa “máquina de informar”, declarando, 
pelo teor constante das polêmicas e do alcance dos instrumentos, certa obsolescência 
desse engenho de engendrar o que se decide informar para o cidadão. 

As ações de midiativismo, incluindo a imprensa independente, ao trazerem a 
possibilidade de emergência de outras vozes, outros vieses e enquadramentos, ex-
põem o alinhamento da mídia corporativa a uma visão de mundo dominante. Por-
tanto, o contradiscurso, trazido à tona por esses grupos de mídia independente – que 
envolvem desde coletivos a agências de notícias, passando por portais e blogs, des-
mistifica e desloca o discurso de informação da mídia corporativa. Nesse movimento 
de construção de um contradiscurso, fazendo oposição explícita a um discurso até 
então absolutamente dominante na sociedade, revela-se uma narrativa mais aberta à 
pluralidade de vozes.

Nesse processo, um aspecto que ganha relevância é o fato de o ativismo midi-
ático, pelo acesso aos meios mais diversificados de expressão, incorporar tentativas 
de interpelação dos interlocutores numa dimensão multimodal, em que as imagens se 
tornam um recurso cada vez mais significativo.

Assim, ao estabelecer outras instâncias produtoras de informação, o midiati-
vismo contribui para que se constitua um discurso de informação que traz plurali-
dade e a emergência de outras vozes, num processo de democratização da correlação 
de forças que se dá no espaço público e onde a comunicação desfruta de um locus 
significativo. Podemos pensar também numa ressignificação do jornalismo a partir 
desses movimentos de ativismo e numa rearticulação de forças no campo político-de-
mocrático que essa ação pode vir a fomentar. 

3  No momento de fechamento deste artigo, apenas essas regiões haviam sido palco das caravanas.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

224

No cenário de turbulência política, econômica e social que envolveu o país após 
o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, a realização das caravanas trouxe no-
vamente à cena política o ex-presidente Lula, que passou a despontar como grande 
favorito às eleições de 2018, em diversas pesquisas realizadas por vários institutos. Foi 
um acontecimento, portanto, que poderia ser tratado como um fato jornalístico, de 
interesse público, em decorrência do momento e do contexto. As caravanas tiveram 
uma cobertura expressiva da imprensa estrangeira, com matérias em jornais e portais 
como El País, Libération, BBC, Al Jazeera, mas foram ignoradas pela grande impren-
sa brasileira. Em contrapartida a esse silenciamento deliberado, elas tiveram uma 
destacada cobertura da mídia independente – Jornalistas Livres, Mídia Ninja, Re-
vista Fórum, Brasil de Fato, blogs independentes. De acordo com dados de pesquisa 
realizada pelos organizadores, essa cobertura atingiu, no episódio da caravana pelo 
Nordeste, 30 milhões de pessoas.

O tratamento dado pela imprensa corporativa a esse evento, que simboliza o 
tratamento dado a muitos outros, revela o silenciamento como política editorial des-
ses grupos. Tomando o conceito na perspectiva de Eni Orlandi (2007), consideramos 
essa política do silêncio como um não dito que significa e que produz condições para 
o significar. Portanto, há um projeto de dizer que envolve o silenciamento e que orien-
ta o discurso. O silenciamento da imprensa corporativa em relação a determinados 
assuntos ou acontecimentos não é aleatório, ele faz parte de um projeto de constru-
ção de um dizer, pois, ao silenciar, a mídia corporativa reconfigura o espectro político 
e econômico. Pelo discurso – veiculado como notícia –, institui-se uma realidade. 
Então, se um determinado acontecimento é silenciado, ele deixa de ser um dado da 
realidade naquele contexto, ele passa a não “existir” para a audiência. 

E é por isso que, ao também desnudar o silenciamento, a cobertura indepen-
dente, descolada dos grandes veículos de imprensa, levou, a espectadores, leitores e 
ouvintes, outras dimensões do acontecimento, possibilitando interpretações e rein-
terpretações. Portanto, nos arriscamos a afirmar que a ação da mídia independente 
dá origem a um contradiscurso de informação, no sentido de que traz à cena outras 
vozes, outro viés, outros enquadramentos e joga luz sobre outros atores. E o acesso 
a outras vozes e perspectivas é uma necessidade essencial a uma sociedade saudável 
democraticamente.
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