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RESUMO

A consolidação da era pós-massiva e a aparente superação dos tradicionais veículos 
de comunicação de massa (mass media) têm provocado um constante estado de exci-
tação entre usuários das redes sociais online e profissionais da área, sobretudo jorna-
listas e publicitários. No referido cenário, ao contrário do que se poderia se esperar, 
as análises mais otimistas têm partido justamente do campo acadêmico, com teorias 
como a de André Lemos e Pierre Lévy (2010), que preveem a superação do próprio 
modo de vida capitalista a partir de uma sociedade “ciberorganizada” ou “ciberde-
mocrática”. Remando contra a maré, o presente ensaio teórico lança crítica negativa 
sobre o tema. Tomando como ponto de partida o cruzamento de conceitos como se-
miformação, indústria cultural e síndrome fascista, presentes em diferentes textos de 
Theodor W. Adorno; e de vício e sensação, discutidos por Christoph Türcke na obra 
Sociedade excitada (2010), neste trabalho, problematizo a noção do midiativismo 
gerado a partir da liberação da palavra como uma superação natural e definitiva do 
discurso da mídia tradicional. Proponho que, antes de ser um modo de ressignifica-
ção do labor e/ou discurso jornalístico, o midiativismo deve ser encarado como uma 
possibilidade de construção contra-hegemônica em uma sociedade cujos indivíduos 
têm os sentidos supersaturados pela multiplicação exponencial de estímulos audio-
visuais. Nesse sentido, defendo a importância da formação de pessoas aptas a atuar 
de forma crítica em tal ambiente. Em consonância com a proposta, relato uma ex-
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Do ensino à práxis: 
midiativismo como prática 

contra-hegemônica do jornalismo 
na sociedade excitada

Introdução

Não é nenhum disparate acadêmico e/ou exercício de futurologia augurar que 
as transformações experimentadas pelo campo do jornalismo nas últimas duas déca-
das servirão de objeto de estudo para diferentes empreitadas investigativas ao longo 
do próximo século. Ao contrário, trata-se de reconhecer a complexidade de um perí-
odo marcado pelo choque constante entre os tradicionais meios de comunicação de 
massa (mass media) e a dita era pós-massiva das redes sociais online (ou Web 2.0). 
Partindo da assertiva de André Lemos e Pierre Lévy (2010), tal momento seria eviden-
ciado, sobretudo, pela liberação da palavra para os indivíduos, o que possibilitaria 
a parcela considerável da classe que vive do trabalho, a autonomia necessária para 
a produção e reprodução de mensagens em uma esfera pública efetiva no sentido 
habermasiano1 de democracia que é emprestado ao termo, ou seja, não mais herme-
ticamente blindada pelos princípios burgueses que orientam a ideologia do labor jor-
nalístico, nem, como outrora, concentrada sob a égide hegemônica das tradicionais 
megacorporações a serviço da indústria cultural. Assim, a referida transformação da 
esfera midiática seria marcada pelo surgimento de “[...] funções comunicativas pós-
-massivas que permitem a qualquer pessoa, e não apenas empresas de comunicação, 
consumir, produzir e distribuir informação” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 25), retirando 
dos mass media o monopólio na formação da opinião pública.

Traduzindo esse novo tempo por meio de um modelo de propagação de men-
sagens extremamente simplificado – e até grosseiro, dada a complexidade de organi-
zação de uma rede distribuída como a Word Wide Web (WWW) em suas segunda e 
terceira gerações –, pode-se afirmar que, nos últimos anos, a humanidade testemu-
nhou o rompimento do fluxo verticalizado e contínuo da comunicação feita de “um 
para todos” (próprio das mídias de massa) e viu o nascimento de uma troca de men-
sagens mais horizontalizada, formatada em rede a partir de um padrão estruturado 
no “todos para todos” (FIGURA 1), particular ao ciberespaço, e capaz de liberar a 

1 Para Jürgen Habermas (2003), um sujeito só faz parte da esfera pública como portador de uma opinião 
pública. Para isso, porém, ele necessita das liberdades de expressão, de reunião e de associação. Contudo, 
Habermas propõe uma esfera pública que a priori é burguesa. Parece-nos mais adequado assumir a busca da 
esfera pública proletária proposta por Oskar Negt e Alexander Kluge (CAMPATO, 2007), resultado de uma 
experiência viva dos trabalhadores frente a seu tempo. 
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expressão pública (CASTELLS, 1999; LEMOS; LÉVY, 2010), universalizando o papel 
de emissor, assim como previu Marshall McLuhan em The Gutemberg galaxy (1962).

Tal formatação condicionou uma espécie de euforia coletiva entre usuários das 
redes sociais online, profissionais da área – como jornalistas e publicitários – e te-
óricos, sobretudo a partir do aparente sucesso dos levantes da Primavera Árabe e, 
no caso brasileiro, das Jornadas de Junho de 2013, quando se tornaram notórias 
diferentes práticas efetivas de midiativismo, como, por exemplo, a cobertura reali-
zada pelo coletivo Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), que 
acabou obrigando os veículos tradicionais a redirecionarem o foco de abordagem nas 
manifestações, em um primeiro momento pautado na criminalização do movimento 
nas ruas.

Figura 1 – Representação simplificada do deslocamento no fluxo de propaga-
ção de mensagens. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Lemos e Lévy (2010) e Primo (2007).

Contudo, considerando a discussão realizada até esse ponto, faz-se necessário 
destacar que a euforia e/ou otimismo com a referida libertação do indivíduo a partir 
da palavra nas redes sociais online – para além de originar arrepios angustiantes em 
qualquer perspectiva teórica marxista, uma vez que inverte o alcance da estrutura e 
da superestrutura na organização social – tem contribuído para suprimir questões 
fundamentais sobre o tema, como se o debate crítico pudesse insurgir contra essa 
nova esfera pública, pretensamente transformada e efetiva, uma espécie de ágora 
virtual. 

Nesse sentido, alinhando-se com os debates presentes na Teoria Crítica da So-
ciedade, nesta investigação, propõe-se lançar a crítica negativa (PUCCI, 2012) em res-
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posta a um momento de extrema excitação acadêmica com o papel desempenhado pelo 
jornalismo através da prática do midiativismo nas redes sociais online. Cabe esclarecer 
que o objetivo não é questionar a premissa – tomada neste ensaio como verdadeira – de 
que vivemos um momento de transição, notoriamente marcado pela presença dos in-
divíduos como coautores significativos da mensagem jornalística, mas, sim, a partir da 
investigação proposta, problematizar algumas afirmativas que têm sido naturalizadas 
sobre o tema, a saber: i) existe real autonomia do indivíduo nas redes sociais online?; 
ii) a referida liberação da palavra é efetiva?; iii) qual possibilidade revolucionária deve 
ser vislumbrada quando o conteúdo (re)produzido pelo proletariado na Web é o he-
gemônico?; iv) possuir as aparentes condições tecnológicas para um discurso contra- 
-hegemônico é suficiente em uma sociedade composta por indivíduos semiformados?

Para problematizar os pontos levantados, parte-se de três pressupostos teóri-
cos que têm orientado as investigações sobre a relação entre educação e jornalismo 
no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Filosofia e Linguagens da Universi-
dade Federal do Espírito Santo (Nepefil-Ufes), sendo eles: i) o jornalismo praticado 
pelos mass media tradicionais e hegemônicos é um produto da indústria cultural; 
esta, a despeito das empreitadas pós-modernas, que buscam comprovar seu suposto 
“esgotamento”, ainda continua sendo uma qualificada categoria analítica para se 
compreender a dita era pós-massiva, uma vez que a crítica negativa permite localizar 
estruturas autoritárias nos novos processos de comunicação (COSTA, 2001); ii) o jor-
nalismo é um processo não formal de educação, tendo em sua concepção ideológica 
o papel de fiscalizar o poder político e formar o cidadão para atuar na esfera públi-
ca (TRAQUINA, 2012), mas para dissabor de suas possibilidades revolucionárias, 
funciona como uma instituição antidialógica, favorável à perpetuação dos modelos 
hegemônicos de produção capitalista, e comprometida com o depósito de conteúdos 
em indivíduos-objetos (FREIRE, 1968)2; iii) experimentamos, na Sociedade Excitada 
(TÜRCKE, 2010), um período propício à proliferação do fascismo, sobretudo a partir 
da perda da experiência (BENJAMIN, 1987) e da difusão, pelos mass media na Web 
2.0 da síndrome fascista – fenômeno sociopsicológico caracterizado pela identifica-
ção psicológica com as elites, pelo preconceito étnico e racial, pela obsessão em rela-
ção à sexualidade, pela agressividade reprimida e pelo sadomasoquismo (ADORNO, 
2009).

Tomando as questões e premissas apresentadas como norte, optou-se por divi-
dir este trabalho em dois tópicos principais. No primeiro tópico (Sobre jornalismo, 
golpes e mentiras), tomando o golpe jurídico-midiático-parlamentar3 de 2016 como 
2 A reflexão proposta por Paulo Freire, em Pedagogia do oprimido (1968), sobre o papel do jornalismo na edu-
cação, em parte tem a ver com a problematização inicial deste trabalho. Não obstante, não segue como base 
teórica, pois, apesar da inegável relevância para o debate sobre educação, enveredar pelas trilhas do autor re-
presentaria um desvio imperdoável da base aqui assumida: como supracitado, a Teoria Crítica da Sociedade. 
3 Em respeito aos 54.501.118 votos dos eleitores brasileiros, esta pesquisador reconhece a presidenta Dilma 
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prova objetiva da força desmedida entre os discursos produzidos pelos mass media 
e as práticas de midiativismo, reconstrói-se a noção do jornalismo moderno como 
signatário do regime ideológico burguês. Para isso, realiza-se uma aproximação dos 
conceitos de semiformação (halbildung), indústria cultural e síndrome fascista, pre-
sentes em diferentes escritos de Theodor W. Adorno; e vício e sensação, discutidos 
por Christoph Türcke na obra Sociedade excitada (2010). O objetivo é mostrar os li-
mites para a prática do midiativismo em uma sociedade superexcitada por estímulos 
audiovisuais que ainda é formada em grande parte pelos meios de comunicação de 
massa (logo pela ideologia burguesa). No segundo tópico (Por uma educação do mi-
diativismo para a práxis), defende-se a necessidade da formação de indivíduos aptos 
a atuar de forma crítica nas redes sociais online. Aqui, a Pedagogia Histórico-Crítica 
é apontada como saída possível para a educação crítica de novos midiativistas.

1 Sobre jornalismo, golpes e mentiras

Brasil, 31 de agosto de 2016. O Senado Federal aprova, por 61 vo-
tos a 20 e sem qualquer comprovação de crime de responsabilida-
de, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, concretizando o 
golpe jurídico-midiático-parlamentar que leva ao comando do Executivo o vice- 
-presidente Michel Temer. A despeito de toda a mobilização de movimentos sociais e 
grupos políticos progressistas nas redes sociais online ao longo do referido ano, o pro-
cesso é efetivado e as repercussões nas ruas não conseguem a amplitude necessária para 
derrotar as forças de repressão e/ou os discursos conservadores propagados pelos mass 
media brasileiros, sendo o impedimento, apesar do caráter notoriamente fraudulento4, 
encarado com naturalidade por grande parte da população brasileira, que opta por 
fazer coro às manchetes dos jornais hegemônicos que integram a indústria cultural.

Para além das repercussões trágicas – corte de programas sociais, congelamen-
to dos investimentos nas áreas da saúde e educação, retirada dos direitos trabalhistas, 
entre outros – para os segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora, o pro-
cesso supracitado engrossa uma lista de acontecimentos capaz de colocar em xeque 
o suposto poder revolucionário das redes sociais online e a pretensa efetivação da 
ciberdemocracia, realidade anunciada com otimismo por alguns teóricos depois da 
Primavera Árabe, sendo Pierre Lévy o mais notório entre eles. Isso porque, na queda 
de braço entre os atores progressistas (representados aqui pelas práticas voltadas ao 
midiativismo) e os conservadores, pesou mais uma vez na história o poder econômico 

Rousseff como a atual e única chefe de Estado do país, sendo o impedimento considerado um golpe “jurídi-
co-midiático-parlamentar”, termo adaptado a partir da discussão feita pelo professor Juremir Machado da 
Silva (2016).
4 Sobre o caráter fraudulento do impeachment, recomenda-se a leitura do artigo O golpe nas ilusões demo-
cráticas e a ascensão do conservadorismo reacionário, de Marcelo Braz (2017).
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e político dos tradicionais oligopólios de comunicação, em detrimento de qualquer 
verdadeiro espírito democrático (quiçá ciberdemocrático), sobretudo por meio da 
prática de um tipo de jornalismo que, neste trabalho, definimos por antifilosofia5.

A respeito da relação entre democracia e jornalismo, Nelson Traquina (2012) 
observa que “[...] tal como a democracia sem uma imprensa livre é impensável, o 
jornalismo sem liberdade é farsa ou é tragédia” (p. 23). Logo, a considerar a situação 
brasileira e a premissa do teórico a cabo, deparamo-nos com uma dura realidade: 
habitamos uma sociedade em que o jogo democrático é simulado, mas não efetivo, 
uma vez que experimentamos a regulação de nossas relações políticas a partir da tra-
gédia e da farsa promovidas em tempo real por um jornalismo que é economicamente 
orientado, mas vive sob a máscara fantasiosa da imparcialidade.

Para entender a promiscuidade econômica e política que cerca os mass media, 
sobretudo aqueles que se fazem hegemônicos, deve-se relembrar sua constituição e 
condição histórica a partir da Revolução Francesa, no século XVIII. Isso porque, des-
de que foi concebido, o jornalismo moderno está fadado, também, a conviver com a 
contradição de ser um negócio que tem no lucro seu objetivo final. Nesse sentido, ao 
longo dos últimos dois séculos, parcela considerável da sociedade parece ter se acos-
tumado a ver a realidade todas as manhãs – tal como o personagem kafkaniano Gre-
gor Samsa, que acorda transformado “num inseto monstruoso” (KAKFA, 2002, p. 
7) – metamorfoseada em mercadoria, por meio de diferentes reportagens e notícias; 
transformação que, além de ser de extremo valor para a sobrevivência dos jornais 
como empresas, financia a continuidade das relações de exploração e barbárie que 
constituem o estado capitalista no qual esses estão circunscritos. 

Nesse sentido, faz-se imperativo lembrar a ideologia liberal que postula um jor-
nalismo economicamente independente dos subsídios políticos, capaz de atuar como 
vigilante do poder, porta-voz e formador da opinião pública, desempenhando uma 
dupla liberdade (TRAQUINA, 2012): negativa (vigiar o poder político) e positiva 
(fornecer informações aos cidadãos para o desempenho de suas atividades cívicas). 
Ainda que reconhecendo a relevância histórica da atuação de incontáveis veículos 

5 É preciso destacar que o conceito de antifilosofia apresentado neste artigo não tem qualquer relação com os 
debates inaugurados por Boris Groys em Introdução à antifilosofia (2013). Na noção aqui defendida, parte-se 
da ideia de filosofia como o uso do saber em proveito do homem, conforme nos ensina Platão em Eutidemo 
(2011), um conhecimento cujo objetivo é criar as condições para que o indivíduo supere a ignorância, ali-
mentada pela Doxa – opinião – sobre si mesmo e seu entorno natural e social. Além de se guiar pelo espanto 
e pela dúvida, a filosofia guia-se pela razão pautada no diálogo criterioso que requer uma visão de conjunto, 
rigorosa e radical da realidade. Em nosso Zetigeist contemporâneo, há diversas atividades que tendem a 
dificultar a atitude filosófica. Dentre elas está o jornalismo hegemônico, cuja atividade, em vez de permitir 
o início de uma ruptura com o que é senso comum, inverte tal valor, pois torna o saber, pautado naqueles 
critérios, uma forma de aprisionar o homem ou um grupo de homens. Em outros termos, na sociedade con-
temporânea, o jornalismo, elemento central da indústria cultural, tornou-se uma espécie de antifilosofia cuja 
atividade que engendra reproduz a doxa.
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jornalísticos que buscaram efetivar tal papel, por meio de um discurso contra-hege-
mônico, é necessário reconhecer que a constante dependência do capital torna, ine-
vitavelmente, tal pretensão uma falácia, sobretudo porque a ideologia do jornalismo 
tradicional e hegemônico é a ideologia da burguesia. 

Em outros termos, ao transformar a cultura e a representação do mundo con-
creto em mercadoria, o jornalismo (ponto central da indústria cultural), para além de 
apresentar uma falsa reconciliação do universal com o particular, traz dois objetivos 
bem definidos, sendo o primeiro deles a geração de lucro para as grandes empresas de 
comunicação que a compõe. No entanto, faz-se fundamental considerar a existência 
de um segundo – e mais sórdido – objetivo tácito: o controle social das massas, para 
que, destituídas de crítica, possam, ao mesmo tempo, legitimar e seguir domesticadas 
sob a égide do modelo capitalista. 

Para esclarecer tal ponto, é interessante retomar a análise realizada por Adorno 
e Horkheimer (1985) no Excurso I: Ulisses ou mito e esclarecimento (presente em 
Dialética do esclarecimento). No excerto supracitado, os filósofos utilizam a Odis-
seia de Homero como uma alegoria que ilustra o racionalismo técnico-científico que 
constitui o homem moderno e sua relação com a natureza. De modo especial, discu-
tem o canto XII, no qual se narra a passagem do herói Ulisses pela Ilha de Capri, cuja 
costa rochosa era habitada por sereias que tinham um canto belíssimo, porém mortal 
para os navegantes. A crítica dos autores figura na astúcia empregada pelo perso-
nagem para superar o perigo: para que os remadores não se lançassem nas águas, o 
herói pede que lhes tapem o ouvido com cera. O próprio senhor da embarcação, po-
rém, pede para ser amarrado ao mastro, mas não tapa os ouvidos, de modo que pode 
testemunhar parcialmente a beleza das sereias sem correr o risco de se jogar ao mar.

Essa passagem permite diferentes análises sobre o estado da cultura no mundo 
administrado6. Ao mesmo tempo em que revela uma condição moral fraca no se-
nhor burguês – retomando, de certa forma, a mesma avaliação feita por Nietzsche7 –, 
mostra a situação do proletariado, que segue com os ouvidos tapados, impedido de 
experenciar – ou seja, de realizar uma Erfahrung8 – a realidade que o cerca. Interes-
sa-nos, de modo especial, discutir a constituição da cera que tapa os ouvidos dos tra-
balhadores. Entende-se que tal cera é composta pelos produtos da indústria cultural, 

6 Para Adorno (2010), o processo civilizatório provoca uma pressão e um sentimento de claustrofobia que 
impele as pessoas em direção ao “mundo administrado” pelos princípios mercantis, em que essas pessoas, ao 
buscarem refúgio, acabam por ter sua subjetividade esvaziada.
7 Osvaldo Giacóia Júnior (1997) lembra que Nietzsche marca sua oposição à filosofia dogmática em geral e à 
sua fonte: Platão e o “platonismo”, termo utilizado pelo filósofo de forma pejorativa para explicar a fraqueza 
do homem moderno a partir do cristianismo.
8 A distinção entre Erfahrung (experiência) e Erlebnis (vivência) está centrada no âmago da crítica benjami-
niana sobre a sociedade moderna, que perde sua referência no passado e passa a produzir (e reproduzir) uma 
mecanização da vida e dos homens (XAVIER et al., 2016).
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logo é nela que o jornalismo e, consequentemente, a ideologia da sociedade burguesa 
habitam, impelindo-nos, todos, a remar rumo ao desconhecido sem desfrutar ou co-
nhecer os perigos e prazeres do caminho.

Persistindo na análise do excerto supracitado, faz-se necessário reconhecer o 
progresso técnico-científico dentro do sistema capitalista. Afinal, o barco descrito 
por Adorno e Horkheimer como alegoria à época deles certamente não é o mesmo 
em que temos navegado nos últimos vinte anos a partir das conexões hipertextuais 
da WWW, assim como são outros os ardis utilizados para tapar os ouvidos da mas-
sa. No entanto, também é imperativo destacar que, por mais que encontremos novas 
formas de navegar, as condições objetivas de perigo no mar seguem imutáveis. Sofisti-
cam-se os aparatos, não a fórmula. Logo, não parece muito lúcido aceitar a liberação 
da palavra como uma evolução democrática (ou democratização) natural dos mass 
media. Ao contrário, se considerarmos que as condições objetivas persistem, as re-
des sociais online são, antes de tudo, uma expansão da mídia tradicional por meio 
de novos oligopólios e conglomerados ainda maiores. Por isso a necessidade de uma 
postura melancólica – no sentido benjaminiano – frente ao otimismo com o tema.

Sobre a euforia/excitação mencionada, vale lembrar que em 1996, quando a 
Internet ainda engatinhava no Brasil (seu uso comercial havia sido liberado no país 
apenas em maio de 1995), a grande circulação das obras O que é virtual?, do filósofo 
tunisiano Pierre Lévy (1996), e Sociedade em rede (1999), ainda no original em inglês 
(The rise oh the network society), do sociólogo espanhol Manuel Castells, já dava 
medida do tom extremamente otimista que nortearia as análises sobre a potência das 
novas ferramentas comunicacionais. 

Nos dias atuais, tal corrente positiva pode ser ilustrada, sobretudo, a partir 
da teoria apresentada por André Lemos e pelo próprio Pierre Lévy no livro O fu-
turo da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária (2010), no qual os 
pesquisadores projetam a viabilidade de uma ciberdemocracia e/ou cibergovernança 
global a partir da autorregulação – ou formação conjunta dos indivíduos – pelo que 
designaram como inteligência coletiva. Previsão que encontra suporte, segundo eles, 
na premissa de que caminhamos rumo à superação de toda e qualquer forma de to-
talitarismo, ignorando, assim, a barbárie presente e inerente ao próprio sistema capi-
talista. Tal perspectiva fica clara na passagem transcrita a seguir, na qual direcionam 
as críticas aos pesquisadores herdeiros da tradição da Escola de Frankfurt, a quem 
definem como “conservadores”:

O que os conservadores “críticos” não veem é que não se trata de subtração ou 
substituição de uma mediação pela outra, mas de um processo de adicionar com-
plexidade e oferecer formas novas de colaboração, comunicação e conhecimento. 
Evidenciamos hoje na ciberdemocracia atitudes que buscam democratizar o acesso 
e facilitar a produção de informação, aumentar a circulação e o consumo dos bens 



PARTE I: Do conceito...

267

culturais, reconfigurar as diversas práticas e as estruturas da indústria cultural. Para 
participar dessa cultura eletrônica, basta conectar-se à rede. [...] Notemos que a crí-
tica frankfurtiana da cultura de massa era que ela criava uma mercantilização da es-
fera cultural, uma verdadeira indústria cultural, ao mesmo tempo homogeneizante, 
empobrecedora, limitadora das potencialidades libertárias, padronizadora, ligada 
ao poder totalitário, à imposição (massiva) do gosto, presa à lógica do capital, da 
publicidade e do marketing, impondo um gosto padrão, nivelando por baixo o espí-
rito humano. Se pensarmos nos produtos da cibercultura contemporânea, podemos 
ver como, na sua grande maioria, eles funcionam justamente contra essa padroniza-
ção, homogeneização e nivelamento rasteiro. (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 92-93).

No entanto, não é preciso nenhuma empreitada mais vigorosa para identificar 
a multiplicação nas redes sociais online, supostamente orientadas pela inteligência 
coletiva, de elementos discursivos que são característicos de uma sociedade adminis-
trada (ou de um “mundo administrado”, nos termos adornianos) pelos princípios 
que regem a lógica pragmática que orienta o capital, próprios do mesmo sistema 
ideológico que, desde a Revolução Francesa, habita a superestrutura da sociedade por 
meio da indústria cultural. 

Ademais, também tem sido comum a proliferação de discursos autoritários e 
de ódio que, como mencionado anteriormente, são inerentes à barbárie que é própria 
do sistema capitalista. Um excelente medidor dessa realidade é o dossiê Intolerâncias 
visíveis e invisíveis no mundo digital, produzido pela agência Nova/SB, que, entre 
outros números alarmantes, mostrou que, de abril a junho de 2016, 84% das mensa-
gens postadas por perfis de brasileiros usuários da Web sobre os temas “aparência”, 
“classes sociais”, “deficiências”, “homofobia”, “misoginia”, “política”, “idade e/ou 
geração”, “racismo”, “religião” e “xenofobia”, tiveram uma abordagem negativa e 
preconceituosa. 

Assim, ao contrário do que afirmam Lemos e Lévy (2010), é possível afirmar 
que assistimos, sim, na era pós-massiva, a discursos que são baseados em uma forma-
ção cultural ainda homogeneizante, empobrecedora, limitadora das potencialidades 
libertárias, ligada ao poder totalitário, à imposição massiva do gosto e presa à lógica 
do capital, que embota as faculdades sensíveis e incentiva o consumo de padrões éti-
cos e estéticos reprodutores de uma semiformação9. 

9 O ponto-chave para entender o conceito de semiformação (halbildung) é diagnosticar que, para Adorno 
(2010), existe, de fato, uma crise nos mecanismos de formação (bildung), que, por sua vez, é indício de uma 
crise mais ampla da própria cultura (DUARTE, 2003). A semiformação é a incapacidade de o indivíduo pro-
duzir uma Bild, uma imagem de si mesmo que não seja aquela mediada pelos produtos da indústria cultural, 
cujo objetivo não é o esclarecimento, mas, pelo contrário, produzir o antiesclarecimento. 
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1.1 Semiformação na sociedade excitada

Para aproximar categorias que são comuns nos escritos de Christoph Türcke 
e Theodor W. Adorno, porém menos evidentes ao olhar pouco atento (a saber: os 
conceitos de ideologia e as condições semiformativas que levam à síndrome fascista), 
faz-se pressuposto fundamental a compreensão de que a sociedade excitada, descrita 
por Türcke (2010) – nossa própria sociedade contemporânea, uma sociedade viciada 
em imagens, cujos indivíduos têm os sentidos supersaturados pela multiplicação 
exponencial de conteúdos midiáticos – é uma extensão (e não uma superação) da 
modernidade. A partir desse contexto, percebe-se o equívoco de se tratar as redes 
sociais online como “revoluções”. Mais apropriado, de certo, seria tratá-las sem o 
prefixo, ou seja, como “evoluções”, próprias e mantenedoras do capitalismo que se 
arranja, utilizando a terminologia do próprio autor, sob os moldes de uma “sociedade 
da sensação”:

Entretanto, essa palavra não sugere a entrada da humanidade numa nova época, tal 
como fizeram as palavras “sociedade pós-industrial”, “pós-moderna”, “de risco” 
ou da “informação”, todas palavras chamativas e desviantes. Só porque a sociedade 
altamente “tecnificada” não apresenta mais as características tais como máquinas 
que ofegam e que exalam vapor e trabalhadores suados, não significa que ela seja 
não seja mais uma sociedade industrial, mas sim que penetra microeletrônicamente, 
com sua produtividade múltipla e refinada, em todas as áreas de trabalho. (TÜR-
CKE, 2010, p. 10).

Considerando essa perpetuação do modo de produção capitalista, o primeiro 
ponto de convergência entre os autores (Adorno e Türcke) é o conceito de ideologia. 
A compreensão de ideologia de Türcke (2010) é a mesma proposta por Adorno e 
Horkheimer em Dialética do esclarecimento. De forma semelhante, Türcke (2010) 
defende que a ideologia burguesa está presente em todo o processo de produção da 
indústria cultural (portanto, do jornalismo). Assim, a estetização/representação da 
vida construída por essa indústria não pode ser mais definida como um mero envoltó-
rio, que protege o capitalismo: ao contrário, trata-se efetivamente de uma pele (logo 
parte biológica, intrínseca e indissociável) do capitalismo. Ao recorrer a essa defini-
ção, Türcke retoma o processo histórico de transformação da notícia em mercadoria 
na modernidade; rememora o que denomina de “perversão da notícia”, que nada 
mais é do que a inversão condicionada pela pressão da concorrência: “ao ser comuni-
cado, porque importante superpõe-se a importante, porque comunicado” (TÜRCKE, 
2010, p. 17, grifos do autor). É a partir dessa inversão que Türcke (2010) contribui 
para conceituar, de forma definitiva, o jornalismo como produto da indústria cultu-
ral, um...



PARTE I: Do conceito...

269

[...] estágio de desenvolvimento social no qual os bens culturais não mais apenas 
circulam como mercadorias, mas já são produzidos em massa, tal qual pãezinhos 
ou lâmpadas – com tremendas consequências para a economia pulsional, para a 
percepção e para as formas de pensamento e de interação humana (TÜRCKE, 2010, 
p. 34). 

Ao atualizar o conceito de indústria cultural, Türcke (2010) propõe que as prá-
ticas de publicidade, que anteriormente eram relegadas à ação dos industriais para 
com os sujeitos, passam a caracterizar, também, o comportamento desses últimos, 
que assimilam o comportamento e buscam divulgar a própria vida e o mundo ten-
tando convertê-los em algo mais sensacional. Tal ponto de vista ajuda a explicar a 
produção exponencial de mensagens pelos usuários das redes sociais online: ao as-
similarem o esquematismo da indústria cultural, as pessoas passam a se considerar 
parte dela (logo, parte da ideologia burguesa). Assim, o poder muda de caráter, sofre 
“[...] uma mutação, convertendo-se em uma compulsão social generalizada” (TÜR-
CKE, 2010, p. 38).

Pode-se apontar, portanto, uma relação de causalidade do vício em imagens 
e da constante busca da sensação (termo que aqui toma o mesmo sentido proposto 
pelo autor alemão: aquilo que, magneticamente, atrai a percepção, o espetacular) 
com a semiformação dos indivíduos na era pós-massiva. Se antes se podia ponderar 
que a semiformação fazia “[...] parte do âmbito da reprodução da vida sob o mono-
pólio da ‘cultura de massas’” (LEO MAAR, 2003, p. 460), hoje se pode detectar um 
refinamento necessário em tal aparelhamento da superestrutura.

A mudança destacada, antes de ser um luxo, parece mais uma imposição neces-
sária para manutenção do controle social sobre indivíduos com sentidos que não se 
satisfazem mais com os dispositivos de outrora. Isso ocorre porque o estímulo cons-
tante em busca da atenção gera uma hiperexcitação generalizada, uma compulsão 
social pela repetição. Assim, a indústria cultural ganha contornos de alucinógeno: 
ao mesmo tempo em que promove alívio (condicionando no sujeito um engodo em 
forma de falsa liberdade frente a exploração que constitui a realidade ordinária), gera 
dependência.

Surge, então, uma relação tão simplista quanto perigosa: viciado em informa-
ção, sobretudo aquelas imagéticas, e insaciável na busca por estímulos sensoriais, os 
indivíduos consomem conteúdos cada vez mais superficiais. Assim, a semiformação 
é levada ao extremo. É esse o indivíduo que capta e manifesta, de forma aguda, as 
características da síndrome fascista descrita por Adorno, tornando-se mais suscetível 
a desenvolver uma personalidade autoritária. Dotado de uma visão de mundo que 
não é própria de sua classe e reprimido pelos barramentos do mundo administrado, o 
indivíduo passa a fazer eco a pensamentos totalizantes e, portanto, totalitários. 
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Em outras palavras, uma participação não qualifica-
da dos indivíduos nas redes sociais funciona, sobremaneira, como 
um amplificador para a ideologia dominante presente no discurso he-
gemônico dos mass media. Logo, reconhecendo o midiativismo como potência contra- 
-hegemônica, defende-se uma maior atenção para a formação dos atores presentes na 
WWW frente os desafios das redes sociais online. O objetivo é tentar frear a expansão 
das práticas semiformativas na Web 2.0 (logo, o discurso dominante), uma vez que – in-
sisto! – a mera participação nas redes não é capaz de transformar as condições objetivas 
da sociedade. Para isso, é necessário se organizar para um midiativismo efetivo, afinal é 
no choque das definições, negando-as e as colocando em xeque, que se tenta elucidar as 
questões propostas, em um movimento dialético constante de aproximação entre a práxis 
e o pensamento.

2 Por uma educação do midiativismo para a práxis

Conforme mencionado nos tópicos anteriores deste trabalho, é fundamental a 
formação de indivíduos aptos a atuar de forma crítica nas redes sociais online. Para 
além de qualificar as investidas por meio de práticas de midiativismo, uma educação 
para a era pós-massiva permite a construção de novos discursos contra-hegemônicos, 
condicionando uma reflexão mais ampla sobre nosso próprio modo de vida. Logo, 
ao falarmos da referida formação, a referência é ao sistema de ensino brasileiro de 
forma mais ampla, que perpassa desde a formação de leitores na educação básica até 
a capacitação de profissionais específicos para atuarem nos ambientes virtuais, como 
jornalistas e publicitários.

Considerando o recorte necessário para essa empreitada inicial, este ensaio 
foca o debate sobre as possibilidades de formação dentro do ensino superior, mais 
especificamente dentro do curso de jornalismo, do qual sairão os profissionais que 
atuarão nos mass media e os atores responsáveis por tencionar os debates a partir 
dos veículos independentes na Internet. Relata-se, portanto, a partir deste ponto, 
uma experiência docente realizada pelo autor deste trabalho com estudantes do curso 
de jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A ação pedagógica 
desenvolvida teve como foco um retorno aos clássicos do jornalismo para o posterior 
debate sobre novas formas de atuação qualificadas no midiativismo dentro das redes 
sociais online.

2.1 Pedagogia histórico-crítica: retorno aos clássicos

Um ponto inicial a ser considerado é que as universidades brasileiras – púbicas 
ou privadas – funcionam em grande medida como uma espécie de espelho que re-
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produz as relações trabalhistas do sistema capitalista, seja nos cursos de jornalismo, 
seja em qualquer área. Na verdade, conforme ponderam Demerval Saviani e Newton 
Duarte (2012), todo “[...] o sistema escolar estrutura-se de forma fragmentada, repro-
duzindo a divisão social do trabalho e a lógica do mercado” (p. 2). 

Assim, no ambiente educativo atual, o suposto acesso ao conhecimento pelas 
novas tecnologias da informação funciona como camuflagem para a principal contra-
dição que marca a história do ensino no sistema capitalista:

Trata-se da contradição entre a especificidade do trabalho educativo na escola – 
que consiste na socialização do conhecimento em suas formas mais desenvolvidas 
– e o fato de que o conhecimento é parte constitutiva dos meios de produção que, 
nesta sociedade, são propriedade do capital e, portanto, não podem ser socializados 
(SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 2).

No referido contexto, ganham força os processos formativos 
estruturados na reprodução das relações mecanizadas de trabalho e na 
alienação do sujeito por meio de métodos educativos extremamente 
tecnicistas. Tal constatação não é nenhuma novidade. Na Alemanha recém- 
-industrializada da segunda metade do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche, 
em seus Escritos sobre educação, já criticava a formação dos homens comuns, 
voltados para a busca da felicidade identificada com a utilidade e o dinheiro, para 
atender as demandas do mercado (NIETZSCHE, 2003).

De certa forma, a solução apresentada por Nietzsche para a sua época é se-
melhante à proposta histórico-crítica que discutiremos nas próximas páginas deste 
trabalho: um retorno aos clássicos. Aqui, porém, não partimos da mesma visão aris-
tocrática ou romântica do filósofo alemão, mas de uma perspectiva libertária, estru-
turada, sobretudo, na formação humana a partir da perspectiva histórico-ontológica 
presente na obra de Karl Marx, afinal, nas palavras de Saviani e Duarte (2012), “[...] 
desenvolver um trabalho educativo na perspectiva de superação do modo capitalista 
requer uma pedagogia de inspiração marxista” (p. 5).

Em artigo publicado em 2010, Demerval Saviani e Newton Duarte lembram 
que o termo “clássico” é utilizado em diferentes acepções: derivado da palavra “clas-
se”, significou inicialmente “de primeira ordem”. Aqui, entendemos a ideia de clássi-
co como algo que é base para os demais, que “[...] permanece como referência para 
as gerações seguintes que se empenham em se apropriar das objetivações humanas 
produzidas ao longo do tempo” (SAVIANI; DUARTE, 2010, p. 431).

No sentido referido, o estudo crítico dos grandes filósofos, isto é, dos clássicos da 
filosofia, é uma via de acesso privilegiada à compreensão da problemática humana, 
o que tem grande valor educativo, já que a educação não é outra coisa senão o pro-
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cesso por meio do qual se constitui em cada indivíduo a universalidade própria do 
gênero humano (SAVIANI; DUARTE, 2010, p. 431).

Seguindo o caminho proposto por Saviani e Duarte (2010; 2012), a experiência 
relatada neste segundo tópico buscou um retorno às obras que podem ser conside-
radas clássicos do jornalismo literário. O objetivo foi permitir aos estudantes envol-
vidos no processo educativo o contato com livros que possibilitassem não apenas 
identificar a “materialização” (ou objetivação) das teorias e práticas dos mass media 
– algo de uma práxis tida como efetiva –, mas discutir contextos histórico-sociais de 
formação do próprio discurso e da atividade jornalística, bem como perceber alter-
nativas e experimentações que se contrapõem ao modelo hegemônico, sobretudo a 
partir da aproximação entre jornalismo e literatura.

2.2. Literatura como proposta de ensino

Falar do tracejado que divide literatura e jornalismo pode ser a avaliação de 
uma linha tênue ou a comparação entre duas galáxias distantes. Essa perspectiva 
paradoxal surge, entre outros motivos, pelo processo histórico – ora de afastamento, 
ora de proximidade – que une as duas áreas e, também, da aparente impossibilidade 
de distinguir de maneira precisa características como forma, estilo e, muitas vezes, 
conteúdo naquilo que poderíamos chamar de jornalismo literário, o que, em grande 
parte, justifica uma orientação/preferência teórica em não se tratar a reportagem ou 
o livro-reportagem como gêneros da literatura, como lembra a pesquisadora Marcia 
de Oliveira Pinto (2008): “Teóricos da literatura não incluem na classificação dos gê-
neros literários o jornalismo, enquanto alguns gêneros não-ficcionais, como a biogra-
fia, a epístola e a crítica aparecem na classificação dos gêneros da literatura proposta 
por muitos estudiosos da literatura.” (PINTO, 2008, p. 60).

No entanto, o principal fator para essa negação (e consequente afastamento) 
é o caráter extremamente burocrático, com contornos industriais de busca pelo lu-
cro, que o jornalismo diário ganhou no último século ao prometer a fiel narração 
da realidade. Para além do compreensível, parece óbvio aplicar um tratamento não 
literário a um conteúdo apresentado em sua essência como objetivo e fidedigno aos 
fatos. Contudo, vale evidenciar que uma das contribuições da era pós-massiva (e das 
práticas de midiativismo) está em evidenciar que, ao contrário do que pregou durante 
mais de um século a partir de teorias que mais pareciam propagandas, a objetivida-
de e a imparcialidade do jornalismo têm se revelado tão frágeis e fictícias como seu 
próprio conteúdo. 

É nesse sentido que, conforme destaca Pinto (2008), alguns estudos ligados à 
literatura (AMOROSO LIMA, 1960; OLINTO, 1954 apud PINTO, 2008) defendem 
que o jornalismo é um gênero literário: 
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Os argumentos contrários à não classificação do jornalismo na categoria literária 
valem-se da questão da ficcionalidade e da linguagem (estética). Mas onde a litera-
tura vai buscar sua ficção, senão na realidade? O repórter, ao relatar os fatos, já está 
inserindo na notícia sua visão dos acontecimentos ou da linha editorial da empresa 
na qual trabalha, e assim a notícia, ao sair do real, já ganha um contorno de ficção. 
(PINTO, 2008, p. 60).

Tomando a conceituação realizada sobre jornalismo literário, o retorno aos ro-
mances-reportagem (ou obras de new journalism), dado o caráter contra-hegemôni-
co da linguagem e da produção presentes nesses produtos, foi a estratégia encontrada 
em conformidade com a proposta histórico-crítica de volta aos clássicos defendida 
por Saviani e Duarte (2012). Nesse sentido, dentro da experiência desenvolvida na 
Ufes, foram escolhidas obras escritas ou publicadas na segunda metade do século XX 
que foram marcos experimentais à margem dos mass media. Foram elas:

1) 1968: o ano que não terminou, de Zuenir Ventura (1989). Ao relatar os des-
dobramentos do emblemático ano de 1968 no Brasil, a obra permite ao estu-
dante contato com um romance não ficcional que mescla rigorosos registros 
históricos com um tom intimista (diferente daquele presente nos mass media). 
2) Gosto da guerra, de José Hamilton Ribeiro (1969). O autor narra, em pri-
meira pessoa, sua cobertura como correspondente na Guerra do Vietnã, episó-
dio em que perdeu uma perna depois de pisar em uma mina ativa. Ao inserir 
o relato psicológico no texto, buscando expor seus sentimentos (a dor, o gosto 
da guerra), Ribeiro permite ao estudante o contato com um texto altamente 
subjetivo.
3) Abusado: o dono do Morro Dona Marta, de Caco Barcellos (2003). Em uma 
retomada do New Journalism, Caco Barcellos mescla realidade e ficção ao nar-
rar o tráfico de drogas e o lado humano do traficante-personagem Juliano VP 
em um texto não maniqueísta (sem mocinhos ou bandidos), que foge do senso 
comum.
4) A face da guerra, de Martha Gellhorn (2009). A obra traz uma seleção de 
reportagens escritas pela correspondente internacional nos campos de batalha 
da Espanha, em 1937, da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã, entre outros. 
Permite ao estudante ter contato com relatos jornalísticos de alguns dos princi-
pais conflitos geopolíticos do século XX. 
5) A sangue frio, de Truman Capote (1966). Considerado um marco do New 
Journalism, narra o assassinato de uma família em uma cidade de interior nos 
Estados Unidos. Permite ao estudante ter contato com a técnica de apuração 
de Capote que coloca em xeque noções de imparcialidade e objetividade jor-
nalística.
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2.3 Experiência em Jornalismo de Guerra

A proposta de uma experiência de ensino pautada na pedagogia histórico-
-crítica e no consequente retorno aos clássicos do jornalismo literário ocorreu du-
rante a realização da disciplina optativa Jornalismo de Guerra, ministrada pelo 
autor no 2º semestre de 2015, dentro do curso de Jornalismo do Departamento de 
Comunicação Social da Ufes. Com trinta estudantes matriculados e carga horária 
de 60 horas, a disciplina teve como núcleo duro da ementa a reconstrução histó-
rica – e a consequente crítica – das práticas jornalísticas estabelecidas pelos mass 
media. Assim, a proposta foi, a partir da divisão dos estudantes em cinco grupos, 
organizar seminários sobre diferentes clássicos do jornalismo literário pautados 
na cobertura de conflitos. A escolha de cada obra visou recuperar um contexto di-
ferente de formação da sociedade no século XX e/ou a discussão de novas lingua-
gens. O objetivo principal era, ao fim da disciplina, produzir diferentes experi-
mentações discursivas e estéticas nas redes sociais online por meio da experiência 
com as obras. Para isso, cada grupo precisou criar sua própria narrativa contra- 
-hegemônica (independente) em contextos de conflito na cidade que historicamente 
são ignorados pela mídia de massa capixaba, como o assassinato de jovens negros 
pelas forças policiais do Espírito Santo, os confrontos motivados pela intolerância 
religiosa na Grande Vitória, os casos de suicídio na Terceira Ponte (Vitória/ES) e o 
consumo de crack e a fome entre pessoas em situação de rua.

Durante a realização da disciplina, com a apresentação dos seminários e o de-
senvolvimento das narrativas independentes, foram evidenciadas três observações/
apropriações comuns aos cinco grupos, a saber: i) a experiência com as obras descri-
tas representou o primeiro contato com linguagens jornalísticas estruturadas em pri-
meira pessoa, com a narrativa subjetiva e ficcional evidenciada; ii) da mesma forma, 
os livros representaram um primeiro aprofundamento em temas como a Guerra do 
Vietnã e a Ditadura Militar; iii) foram encontradas nos clássicos do jornalismo literá-
rio possibilidades de contrapor a linguagem hegemônica dos mass media, expectativa 
comprovada pela realização dos trabalhos posteriores de conclusão da disciplina.

Considerações finais

Considerando todo o debate teórico realizado no tópico inicial em torno da 
constituição e perpetuação da ideologia burguesa dentro da prática do jornalismo na 
sociedade excitada, bem como a experiência de ensino apresentada no tópico final, 
podemos afirmar e corroborar a relevância de discussões que coloquem a prática do 
midiativismo como ponto central de uma construção contra-hegemônica de repre-
sentação ideológica em nossa sociedade. Para isso, reforça-se o convite às investidas 
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em processos de ensino que sejam capazes de formar indivíduos aptos a não ape-
nas contestar os modelos dominantes, mas, sobretudo, a contestá-los com qualidade 
dentro de um repertório crítico e dialético. Essa urgência revela-se não apenas pelos 
debates teóricos presentes em Türcke (2010), que nos alerta para a aceleração da 
semiformação dos indivíduos por meio da multiplicação exponencial de conteúdos 
imagéticos rasos nas redes sociais online, mas, também, pela experiência docente, 
quando a apropriação das obras sugeridas representou aos estudantes – em sua maio-
ria nos dois períodos finais – o primeiro contato dentro do curso com narrativas jor-
nalísticas em primeira pessoa ou estilo literário. Nesse sentido, pode-se sugerir sem 
qualquer reserva que a construção qualificada do midiativismo deve passar também 
pela educação de atores que não repitam os modelos vigentes dos mass media na Web 
2.0, mas, ao contrário, que subvertam os valores ideológicos e estéticos da profissão 
(conforme discutido, valores que pertencem a um grupo social dominante). Assim, 
mais do que um resultado ou uma resposta definitiva, essa tentativa inicial de estru-
turar uma disciplina a partir da pedagogia histórico-crítica traz como contribuição 
o convite para novas investidas que coloquem os estudantes como protagonistas no 
debate sobre novas linguagens para o midiativismo e de práticas contra-hegemônicas 
de jornalismo.
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