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RESUMO

Novas formas de ativismo político são atribuídas às novas ferramentas e mídias que 
emergem com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação. Por meio 
da criação de uma mídia de periferia, o Bondy Blog, neste artigo, temos por objetivo 
discutir as potencialidades atribuídas à Internet, argumentando que o surgimento 
de novos espaços na Web para práticas coletivas se inscreve em um contexto social 
amplo, marcado pela luta contra a publicização de estereótipos dos moradores de 
periferia. Ao apresentar o exemplo do Bondy Blog, uma mídia francesa, o artigo pre-
tende lançar um debate sobre como esse espaço pode ser uma oportunidade para os 
moradores se fazerem visíveis e ouvidos e compartilharem valores como igualdade, 
liberdade e justiça. A noção de cultura cívica de Peter Dahlgren (2009), que engloba 
essas dimensões, serve de chave de leitura para entender essa dinâmica e o processo 
de mediatização de questões políticas e sociais.
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Quando a periferia cria sua própria mídia: 
perspectivas sobre cultura cívica na 

Introdução

Em um contexto de mutação das mídias, com o surgimento e desenvolvimen-
to da Web 2.0 ou Web colaborativa (PIROLLI; ; CRÉTIN-PIROLLI, 2011; PRIMO; 
TRASEL, 2006), novas formas de visibilidade e expressão públicas emergem e, so-
bretudo, de mobilização que marcam o militantismo e a participação política con-
temporâneos. Muitos pesquisadores interessam-se pela maneira por meio da qual 
a Internet contribui para a participação dos indivíduos (GOMES, 2008), seja em 
debates e conversações públicas em espaços consultivos sobre determinados temas, 
como o Marco Civil da Internet (NICOLÁS et al., 2016), seja a partir de movimentos 
sociais (PRUDENCIO; BATALHA, 2009) ou ainda associações (MAIA, 2008; OLLI-
TRAULT, 1999).

Essas pesquisas são uma oportunidade para se repensar esses “novos” espaços 
que surgem na Web, onde valores como igualdade, liberdade e justiça são objeto 
de discussão e compartilhamento. Como o estudo da pesquisadora Rousiley Maia 
(2008), que nos interessa particularmente aqui. Maia (2008) ressalta a sofisticação 
de ações coletivas por moradores de favela para chamar a atenção da mídia e da 
sociedade, elaborando um discurso questionador do que é veiculado pelas mídias 
tradicionais. Pensando nisso, neste artigo, pretendemos contribuir para as discussões 
que contemplem as novas reconfigurações que se revelam no uso de tecnologias da 
informação e da comunicação na produção de informação como uma oportunidade 
de repensar a cidadania e as práticas coletivas, a partir de iniciativas de “minorias”, 
seja no Brasil, ou em outros países. 

O surgimento desses novos meios de comunicação e a expansão da Internet 
geram especulações, discussões e pesquisas científicas sobre a sua possível contribui-
ção para a democracia e, em especial, para a esfera pública. Um dos pesquisadores 
que investiga a relação entre esfera pública e o potencial da Internet é Peter Dahlgren 
(2009), professor sueco de mídia e comunicação. Ele salienta que a internet tornou-se 
um dos principais meios de comunicação nas sociedades industrializadas – mesmo 
que permaneça desigual seu acesso e uso – e participa, sem dúvida, da esfera pú-
blica, uma vez que alimenta a “cultura cívica” comum. Por meio desse quadro de 
análise que nomeou de “civic culture”, Dahlgren buscou analisar as condições que 
são necessárias para favorecer ou limitar o engajamento cívico em uma determinada 
sociedade. Seu questionamento reside nas motivações das pessoas que se apropriam 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para dar visibilidade a sua 
condição social. 



PARTE I: Do conceito...

321

Um exemplo dessa dinâmica é o Bondy Blog, criado em 2005 por jornalistas e 
moradores das chamadas zonas urbanas sensíveis de Paris (ZUS1), na França. Bondy 
é um município situado no departamento Seine-Saint-Denis que engloba cerca de 
53.448 habitantes. O blog é de caráter informativo e foi criado em resposta aos inci-
dentes ocorridos no mesmo ano na periferia de Clichy-sous-Bois (norte de Paris). Em 
outubro daquele ano, um grupo de adolescentes, retornando ao bairro depois de uma 
partida de futebol, foi perseguido pela polícia. Os policiais suspeitam que o grupo 
cometeu roubos em um terreno baldio perto do jogo de futebol. Dois desses jovens 
(um filho de pais malianos e outro de pais tunisianos) refugiaram-se sob o telhado 
de um transformador elétrico da Empresa de Eletricidade da França (EDF) e mor-
reram eletrocutados. Durante esse acontecimento, o ministro do Interior da época, 
Nicolas Sarkozy, fez um pronunciamento e apresentou esses jovens como “ladrões” 
que fugiam da polícia. Na época – e ainda hoje –, esse fato gerou muito debate e crí-
ticas em relação à ação da polícia e à estigmatização das periferias (HADJ ; BEAUD, 
2010; ROBERT-DIARD, 2015). Importante contextualizar que, a partir dos anos 80, 
há uma emergência na França do problema chamado “violências urbanas”, que se 
resume a confrontos entre polícia e moradores de periferias2. Desde então, principal-
mente os jovens franceses descendentes de imigrantes ou imigrantes não europeus são 
associados a atos de violência que ocorrem nessas zonas sensíveis. 

Outro elemento importante para a contextualização é o tecido associativo des-
ses bairros, que inclui associações de diversas naturezas, dentre elas as que defendem 
os direitos dos estrangeiros. Diferentes mobilizações são organizadas a partir desses 
lugares, como a famosa “Marcha para a Igualdade e Contra o Racismo”, que ocor-
reu em 1983, sendo objeto de uma série de artigos que tratam dos problemas mais 
salientes dos bairros de periferia, e especialmente aqueles enfrentados por imigrantes 
ou franceses descendentes de imigrantes que vivem por lá. A marcha foi elaborada 
por jovens, especialmente jovens trabalhadores, estudantes e filhos de argelinos, como 
forma de questionar pacificamente sua invisibilidade como cidadãos franceses (BE-
AUD; MASCLET, 2006). Seguido por mais de 100 mil pessoas, eles saíram de Mar-
selha e foram até Paris, onde foram recebidos pelo então Presidente da República, 
François Mitterrand (1981-1995). 

Portanto, esse contexto de estigmatização desses jovens e dos bairros perifé-
ricos está na origem da emergência do Bondy Blog como um site de informação e 

1 De acordo com a definição oficial, as Zonas Urbanas Sensíveis são territórios definidos pelos poderes públi-
cos para serem o alvo prioritário da política urbana em função de considerações locais relativas às dificulda-
des que enfrentam os habitantes desses territórios. A lista das Zus conta com 751 territórios que englobam 
4,7 milhões de habitantes, aproximadamente 7,5% da população francesa. Disponível em: <http://www.ville.
gouv.fr/?carte-des-quartiers-prioritaires.3823>. Acesso em: 24 jul. 2017. 
2 Sobre a emergência desse problema e para uma crítica a sua associação à imigração na França indicamos: 
PAES (2016).
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expressão de moradores de periferia. Seu surgimento acompanha o de outras “mídias 
de periferia”, como, por exemplo, Quartiers sans cible em Bordeaux ; Med’in em 
Marselha ; Regard 2 banlieue em Paris. O Bondy Blog propõe trazer diversidade em 
relação à oferta midiática e, ao mesmo tempo, aproximar-se do interesse dos mora-
dores que vivem em condições precárias. Ademais, o blog faz parcerias com escolas 
de jornalismo, criando turmas preparatórias nas periferias para os concursos das 
grandes escolas de jornalismo na França. Nesse sentido, o blog pode ser percebido 
como uma mídia ativista (PRUDENCIO, 2006), uma vez que propõe trazer versões 
diferentes das mídias tradicionais sobre os temas relacionados às zonas urbanas sen-
síveis. Porém, obedecendo os padrões jornalísticos, como realização de entrevistas, 
citação de fontes, entre outros.

O artigo parte da noção de cultura cívica de Dahlgren, que engloba seis di-
mensões: conhecimento, valores, confiança, espaços, práticas e identidades. Busca-
mos demonstrar que essas dimensões aparecem na experiência que o Bondy Blog 
quer colocar em prática. Foi realizada uma análise das publicações do período de 
fevereiro de 2008 a fevereiro de 2014. Os principais temas foram listados para cada 
ano, entre eles, podemos citar: eleições municipais; manifestações contra a morte de 
um morador depois de confronto com a política; a ida de jornalistas do canal TF1 
para conversar com os blogueiros; histórias de racismo; condições de vida de famílias 
monoparentais; entrevistas com políticos; desemprego; linhas de metrô que passam 
pelas periferias etc.

Nós priorizamos os artigos dos blogueiros que escrevem regularmente. No en-
tanto, nossa abordagem dá atenção especial às experiências coletivas de “co-produ-
ção” com a imprensa, que começou em 2008, no momento das eleições municipais na 
França com os jornais 20 minutes, Le Monde e a rádio FranceInter. A metodologia 
engloba também as estratégias que os blogueiros do Bondy Blog elaboram em relação 
às mídias tradicionais. O objetivo é demonstrar a maneira pela qual os moradores 
de periferia criam um espaço para se fazerem visíveis e ouvidos, contribuindo para a 
mediatização de questões políticas e sociais da sociedade francesa. Partimos de um 
exemplo francês, resultado de uma tese defendida naquele país, porém, neste presente 
artigo, visa trazer perspectivas de análise para ações coletivas que ocorram também 
em outras regiões.

Buscando entender e problematizar o ativismo do Bondy Blog, apresentaremos, 
em um primeiro momento, o seu contexto de emergência e os objetivos dessa mídia 
segundo seus realizadores. Em um segundo momento, confrontarmos esses elemen-
tos com sua produção, discutindo como essa iniciativa, que se apresenta como cívica 
e coletiva, pretende contribuir de fato para a democracia e, mais particularmente, 
para o funcionamento da esfera pública contemporânea.
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1 Práticas coletivas na web: o exemplo do Bondy Blog

O advento da Internet contribuiu para o desenvolvimento e a multiplicação de 
sites informativos. A simplificação de ferramentas de publicação on-line encorajou o 
desenvolvimento de práticas de auto publicação. A emergência de blogs informativos 
e de sites criados por atores, como associações e jornalistas, questionam o esquema 
redutor de um único emissor que fornece conteúdo aos receptores. As produções pu-
blicadas on-line trazem, muitas vezes, críticas à dimensão institucional das mídias e à 
produção midiática unilateral designada pelo esquema “transmissor-canal-receptor” 
que alicerça uma das correntes fundadoras do pensamento comunicacional: o mode-
lo cibernético (MIEGE, 2005). As possibilidades abertas pela Web permitem que os 
indivíduos revertam seu papel: deixam de ser uma “fonte” jornalística para começar 
a produzir os próprios artigos. Entretanto, é importante relativizá-las, lembrando 
que os dispositivos tecnológicos constituem novas relações de poder, uma vez que as 
oportunidades na Internet também foram aproveitadas pelos poderes públicos e eco-
nômicos e estão relacionados à evolução do mercado e desenvolvimento econômicos 
dos países. 

O Bondy Blog é ao mesmo tempo contemporâneo e pioneiro dessas novas aven-
turas na Web. Contemporâneo porque ele nasce inscrito em um movimento no qual 
os questionamentos sobre a “unidirecionalidade ou intransitividade” (CHAMBAT, 
2003) das mídias tradicionais foram fortemente desenvolvidas. Ele é também pioneiro 
porque é o primeiro a se dedicar a uma informação local: a vida dos bairros de peri-
feria parisienses (situados principalmente no município de Seine-Saint-Denis) está no 
coração da linha editorial.

O Bondy Blog foi criado em 2005 por jornalistas suíços da revista suíça L’Heb-
do e moradores – cerca de cinquenta jovens em formação, em carreira profissional 
inicial ou a procura de emprego – durante atos de violência em Seine-Saint-Denis, 
departamento localizado na aglomeração parisiense. A morte de dois jovens eletro-
cutados no município de Bondy causou forte mobilização dos moradores das chama-
das zonas urbanas sensíveis, ultrapassando a região parisiense e chegando em outras 
cidades da França.

Por trás dessa iniciativa, está Serge Michel, chefe do serviço internacional da 
l’Hebdo, que sugeriu uma imersão de longo prazo nas periferias francesas, uma vez 
que os jornalistas franceses estariam interessados por esses lugares apenas em um 
período de crise, como esse ocorrido em 2005 (KREMER, 2010). O objetivo era con-
tar o cotidiano desses bairros e “[...] fazer ouvir a voz deles em um grande debate 
nacional” (KREMER, 2010, online). Em um bate-papo realizado pelo LeMonde.fr 
em 2010, o presidente do Bondy Blog, Nordine Nabili (ex-jornalista da Beur FM, RFI 
e Reuters), indica as características dessa mídia on-line:
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O Bondy Blog é uma conjunção de duas coisas: a primeira, a possibilidade oferecida 
a qualquer um de se investir no campo midiático, e segunda, a irrupção de proble-
máticas de periferia há alguns anos. E nós conseguimos esse trabalho porque nós 
utilizamos as ferramentas do jornalismo profissional para colocar em praça pública 
as vozes que são frequentemente excluídas. (LE MÉDIAS, 2010, tradução nossa)3.

Nordine Nabili destaca o surgimento de uma ferramenta que permite o acesso 
à voz desses jovens moradores. Ele a compara com outras mídias on-line tidas como 
“alternativas”, como o Mediapart ou Rue 89, que são meios de informação criados 
por jornalistas4. Esses meios de comunicação são definidos como participativos e in-
dependentes. No entanto, Nordine Nabili destaca a originalidade do Bondy Blog, 
uma vez que dá visibilidade a interlocutores normalmente esquecidos pela mídia tra-
dicional: “Ora, o Bondy Blog é muito diferente: são jovens que estão em um espécie 
de propulsão para a frente e utilizaram as novas tecnologias para trazer sua voz para 
a praça pública, porque ela não existia nas mídias clássicas5”.

 Nabili destaca, portanto, o papel desempenhado pelos indivíduos na produção 
de novos enquadramentos ou pelo menos enquadramentos incomuns da realidade 
francesa. Além disso, o papel dos cidadãos na regulação da mídia e, principalmente, 
da imprensa também é exacerbado: os blogueiros criticam as produções atuais dos 
jornalistas e, ao mesmo tempo, propõem novas abordagens. A ênfase é dada sobre 
uma “nova” maneira de fazer jornalismo que se alimenta da voz dos moradores das 
zonas urbanas sensíveis (ZUS).

O desenvolvimento dos chamados sites de informação “participativos” trouxe 
críticas às práticas profissionais dos jornalistas. A ideia de que o jornalismo é amea-
çado por “qualquer pessoa” que agora pode produzir informações ganha força com o 
surgimento e desenvolvimento dos chamados sites participativos. Os anúncios sobre 
o “fim do jornalismo” são propagados (ESTIENNE, 2007). O futuro do jornalismo 
é também questionado, bem como o futuro da imprensa. Nesse sentido, o posiciona-
mento dos diretores do Bondy Blog ganha projeção, pois nos últimos anos as práti-
cas jornalísticas em relação às periferias provocaram discussões sobre a mídia e seu 
papel na democracia. No que diz respeito a incidentes mais recentes em áreas urba-

3 Tradução nossa para : “Le Bondy Blog est la conjonction de deux choses : la première, la possibilité offerte à 
quiconque d'investir le champ médiatique, et la deuxième, l'irruption des problématiques de banlieue depuis 
quelques années. Et nous réussissons ce travail parce que nous utilisons les outils du journalisme profession-
nel pour mettre sur la place publique des paroles qui souvent en étaient exclues.”
4 O Médiapart, por exemplo, foi criado em 2008. O Rue 89 foi criado por jornalistas como um espaço em que 
os usuários da Internet podem enviar artigos, comentários, vídeos, entre outros gêneros (RAMRAJSINGH, 
2011).
5 Tradução nossa para : “Or le Bondy Blog, c'est toute la différence : ce sont des jeunes qui sont dans une 
espèce de propulsion vers l'avant et ont utilisé les nouvelles technologies pour faire porter leur parole sur la 
place publique, puisque celle-ci n'existait pas dans les médias classiques. ”
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nas sensíveis, as críticas surgiram principalmente após os acontecimentos de 2005. O 
presidente da República na época, Jacques Chirac (1995-2007), expressou na mídia 
sua insatisfação com o trabalho realizado pelos meios de comunicação sobre esses in-
cidentes: “Eu vou encontrar um grupo de responsáveis pelo audiovisual. A mídia deve 
refletir melhor a realidade francesa de hoje.” (LA DECLARATION, 2005).

Alguns jornalistas concordam que durante a “crise” de 2005, a mídia contri-
buiu para incentivar a rivalidade entre os bairros, o que tornou ainda mais difícil a 
sua relação com os moradores. Segundo Luc Bronner, jornalista especialista em pe-
riferias do Le Monde, existe uma “incompreensão mútua” (BRONNER, 2010) entre 
jornalistas e moradores e que as mídias têm uma “imagem desastrosa” das zonas 
urbanas sensíveis.

O Bondy Blog propõe justamente trazer diversidade em relação à oferta mi-
diática e, ao mesmo tempo, aproxima-se dos interesses dos que vivem em condições 
precárias nas zonas urbanas sensíveis. Nabili lembra-nos que existe um problema 
de tempo entre o cotidiano dos moradores desses bairros e a velocidade que hoje é 
imposta ao trabalho de um jornalista. Veremos mais tarde que o objetivo de fazer um 
jornalismo diferente em relação aos chamados meios de comunicação tradicionais, 
leva o Bondy Blog a coproduzir com eles na esperança de mudá-los por dentro.

Depois de apresentar as principais características relacionadas ao blog e a seus 
objetivos, confrontamos suas declarações a um contexto mais amplo em que outros 
fatores se conjugam ao surgimento dessa mídia. As declarações do presidente do Bon-
dy Blog trazem mensagens sobre o “poder” da Internet, transmitidas desde o seu 
surgimento, especialmente nos anos 2000, durante a “revolução” da Web 2.0, também 
conhecida como a Web colaborativa.

 Devido às possibilidades que lhe estão associadas, como, por exemplo, a am-
pliação dos lugares de troca e de expressão, essa “nova” tecnologia foi apresentada 
(e ainda é) como portadora de mudanças sociais, como se fosse capaz de contribuir 
para o progresso social, garantindo a chamada “democracia eletrônica” (CHAMBAT, 
2003). O presidente do Bondy Blog considera que o blog materializa uma democracia 
participativa, por sua capacidade de potencializar o papel dos cidadãos na tomada de 
decisões. A ênfase é colocada na capacidade das TICs de permitir a expressão pública 
de opiniões e a ruptura com as lógicas até então implementadas por outros meios de 
comunicação (imprensa, rádio, televisão). As afirmações do presidente do blog reve-
lam, assim, uma visão bastante determinista e exagerada do papel da mídia on-line, 
porque fundadas nas potencialidades oferecidas pela tecnologia:

Durante cinco anos, tivemos uma experiência extraordinária no Bondy Blog. Esta 
aventura é muito mais do que uma mídia on-line, é acima de tudo um espaço onde 
se conhecem os jovens, os adultos, os sonhos, as decepções, as dores. É um espaço de 
vida que finalmente representa muito bem o que Seine-Saint-Denis é hoje: um terri-
tório onde tudo acontece hoje, onde é certamente fabricado o novo modelo social.
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O Bondy Blog é apresentado, portanto, como um espaço de trocas baseado 
em experiências do cotidiano. A concepção do projeto do blog destaca o sentimento 
compartilhado entre os moradores de participar de discussões. “Nós dizemos aos 
jovens: falem sobre o seu bairro, vocês são as testemunhas privilegiadas do que não 
é dito na imprensa francesa” (LE BONDY, 2010), lembra o jornalista Serge Michel, 
um dos fundadores dessa mídia on-line. Desde abril de 2011, ele tornou-se editor 
assistente do jornal Le Monde. O jornalista diz continuar lendo o Bondy Blog por-
que encontra artigos que não vê em outros lugares. Como, por exemplo, o artigo da 
blogueira Inès El La Boudy sobre o roubo de um salão de beleza do centro comercial 
Bobigny 2 (município localizado no departamento de Seine-Saint-Denis) no momen-
to em que ela estava nesse salão. Serge Michel destaca a experiência vivida pela blo-
gueira como uma característica importante que diferencia o que faz o blog de outros 
meios de comunicação. O artigo da jovem blogueira, intitulado Traga o caixa agora, 
ou eu te mato!6, publicado em 2009, relembra os roubos recorrentes que ocorrem no 
centro comercial. O artigo reflete, portanto, um problema mais geral que afeta a vida 
de muitas pessoas. Por meio dessa história, que ela viveu como testemunha, o texto 
trata as condições de vida em seu bairro.

O blog é considerado por seus criadores e diretores, como um meio de comu-
nicação ainda mais importante, uma vez que os bairros das zonas urbanas sensíveis 
ocupam um lugar proeminente hoje no debate político. “A verdadeira questão na 
França é uma questão em torno das desigualdades” (LES MEDIAS, 2010, online), diz 
Nabili na imprensa. Ele reconhece que nas áreas rurais também há jovens que sofrem 
com os mesmos problemas que nos subúrbios: acesso difícil ao emprego e à moradia. 
A diferença, segundo ele, é que os jovens que vivem em áreas urbanas sensíveis con-
seguiram formar uma “voz coletiva” que conquistou espaço e pode ser ouvida. Dessa 
forma, a produção de informação pelos moradores é considerada pelos seus ideali-
zadores, acima de tudo, como democrática. Porém, é importante trazer a discussão 
sobre o potencial da internet na fomentação de práticas democráticas. Peter Dahlgren 
(2000, p. 160) relativiza esse potencial mostrando os motivos pelos quais a internet foi 
dotada de “esperanças”:

A internet apareceu na frente da cena precisamente no momento em que a vitalidade 
das instituições democráticas tradicionais parecia diminuir. [...] Não é surpreenden-
te que as esperanças tenham sido rapidamente formadas em relação à capacidade 
da rede de expandir o espaço público. [...] [No entanto] os usos atuais da rede estão 
longe do ideal democrático universalista [...] Além disso, a comercialização da rede 
é um fato: a própria rede se tornou, ao mesmo tempo, um instrumento e uma arena 
do mercado global (tradução nossa)7.

6 Tradução nossa para: “Ramène la caisse tout de suite, ou j’te tue!".
7 Tradução nossa para: "L’internet s’est trouvé au-devant de la scène précisément au moment où la vitalité 
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O professor lembra que as pretensões relacionadas ao papel democrático da 
Internet devem ser contextualizadas, porque a difusão da Internet varia de país para 
país e está sujeita a fatores socioeconômicos, como, por exemplo, evolução do mer-
cado e desenvolvimento econômicos dos países. Entretanto, por meio da Internet, as 
mídias contribuem fortemente para dar visibilidade à política e à sociedade, difun-
dindo informações e análises, propondo fóruns de debates que permitem a numero-
sos utilizadores de se endereçar a uma pluralidade de usuários (many-to-many). Isso 
a ponto de o professor sueco afirmar que a Internet se tornou uma mídia importante 
em todas as sociedades industrializadas e, inegavelmente, participa na esfera pública 
porque alimenta a “cultura cívica” comum. Para melhor compreensão do que se en-
tende por essa expressão, abordaremos agora os artigos publicados no site dessa mí-
dia que formulam frequentemente críticas sobre as condições de vida dos moradores 
de periferia. Essas críticas e visões compartilhadas dão indicações das novas formas 
nas quais o ativismo contemporâneo ganha forma. 

2 Cultura cívica à prova da produção de informação 

Neste tópico, abordamos a produção do Bond Blog para, em seguida, fazer um 
comparativo com os objetivos do site apresentados no tópico anterior. Realizamos 
uma análise do conteúdo do blog durante o período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 
2014 com objetivo de repertoriar os temas abordados. Em seguida, analisamos as di-
ferentes experiências de colaboração estabelecidas pelo blog com mídias tradicionais. 

A equipe editorial do Bondy Blog reúne-se uma vez por semana, sob a direção 
de Nordine Nabili. Os artigos publicados no site abordam temas variados: beleza 
e moda, com pautas voltadas para salões de cabelo afro e eventos como o “perife-
ria fashion week”; comportamentos religiosos e culturais, com histórias de mulhe-
res muçulmanas que costuraram o hímen antes do casamento; desigualdades entre 
homens e mulheres no momento da publicação de um relatório encomendado pela 
ministra dos Direitos das Mulheres sobre estereótipos de gênero; a procura dos jovens 
por estágios, o cotidiano nas escolas secundárias e colégios e as escolhas de cursos a 
seguir na universidade etc. Os temas não são específicos sobre os subúrbios ou indi-
víduos descendentes de imigrantes. Eles não cobrem dificuldades encontradas apenas 
nas periferias e pelos jovens que lá vivem. São temas sobre a vida cotidiana, a vida 
comum, mas especialmente a dos jovens adolescentes e jovens adultos. Os artigos são 
baseados em histórias pessoais (a experiência ou os sentimentos do blogueiro sobre 

des institutions démocratiques traditionnelles semblait décliner. […] Il n’est guère surprenant que des espoirs 
se soient rapidement formés quant à la capacité du net d’étendre l’espace public. […] [Cependant] les usages 
actuels du net sont bien loin de l’idéal démocratique d’universalisme […] De plus, la commercialisation du 
net est un fait : le réseau lui-même est devenu à la fois un instrument et une arène du marché global". 
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um tema) ou relatam a experiência de outro, uma testemunha comum, que vive um 
problema diariamente ou que tem que tomar decisões profissionais. Os posts são es-
critos sempre em primeira pessoa.

Há também uma editoria política. A política local é privilegiada, e os atores 
locais beneficiam-se de uma atenção especial, principalmente no momento das elei-
ções municipais, quando o blog cria uma editoria especial sobre as impressões dos 
moradores sobre os candidatos e seus projetos políticos.

Desde 2006, várias parcerias entre o blog e outros meios de comunicação são 
criadas. Por exemplo, um acordo entre o blog e o Yahoo France é realizado em outu-
bro de 2006 a junho de 2007 para abordar a campanha presidencial na França e com 
o operador francês de telecomunicações SFR, os artigos do blog foram transmitidos 
por celulares.

As eleições municipais de 2008 foram objeto de um projeto desenvolvido em 
parceria com o jornal gratuito 20minutes.fr8. Para as eleições municipais de 2014, o 
Bondy Blog executa também um projeto intitulado “Le Tour de France des Villages” 
transmitido no France Inter9. O objetivo é conhecer os atores políticos locais e os mo-
radores, levando em consideração suas impressões sobre as ações que implementam 
no município. O Le Monde e o Bondy Blog também se uniram para informar sobre as 
eleições municipais de 2014. Os artigos foram transmitidos na editoria “Municipais” 
de ambos os meios de comunicação.

A editoria política abrange também as discussões realizadas no contexto do 
Bondy Blog Café, onde os blogueiros recebem um convidado político para discutir 
um tema específico. O debate é transmitido na França Ô (canal público da France 
Télévisions). Um dos objetivos é levar os políticos para a periferia.

Os temas abordados pelo blog privilegiam o departamento de Seine-Saint-De-
nis (e os municípios que fazem parte dele) e abordam temas tais como discriminação, 
pobreza, moradia, etc. Assim, o blog é uma mídia dedicada aos problemas específicos 
de alguns subúrbios, mas principalmente traz o olhar dos habitantes desses municí-
pios nas notícias. Essa mídia funciona como se desempenhasse o papel da imprensa 
regional: um jornalismo local de “proximidade”. O Bondy Blog desempenha um pa-
pel na produção de informações locais que são caracterizadas pela preocupação com 
o convívio entre os indivíduos pertencentes ao mesmo município. Esse convívio é 
apresentado nos objetivos postados no site:

A associação visa suscitar, permitir e alimentar o debate e a discussão sobre os prin-
cipais temas e questões relacionadas às periferias em geral e em Seine-Saint-Denis, 

8 Disponível em: <http://www.20minutes.fr/blogs/186442-bondy-blog-aussi-20minutesfr>. Acesso em: 12 
nov. 2017.
9 Disponível em: <http://www.bondyblog.fr/201402141323/le-tour-de-france-des-villages-les-moines-com-
me-le-maire-sont-tendance-a-droite-voire-tres-tres-a-droite/#.UxBIvfl5MkQ>. Acesso em: 12 nov. 2017.
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em particular. Contribuir para a informação dos indivíduos e das comunidades so-
bre os serviços públicos disponíveis nas periferias e seu uso adequado (tradução 
nossa)10.

As estratégias seguidas pelo blog aproximam-se, até certo ponto, dos discursos 
dos realizadores citados. Isso também se aplica às estratégias econômicas. O blog tem 
uma parceria com a empresa americana Yahoo!, que compra os conteúdos produzi-
dos regularmente pelos jovens. O blog é subsidiado pela Agência Nacional de Coesão 
Social e Igualdade de Oportunidades (Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances, ACSE) e pelo Conselho Regional Île-de-France. De acordo com 
o presidente do Bondy Blog, Nordine Nabili, 80% da receita do blog é gerada pelo 
trabalho de jovens blogueiros11. Essa mídia on-line tem apenas alguns anos de exis-
tência (foi criada em 2005) e ainda está em uma fase de pesquisa de receitas para se 
estabilizar. Entretanto, tudo indica que o blog estabeleceu uma certa credibilidade 
com essas disposições financeiras. É lido mensalmente por cerca de 400 mil visitan-
tes: em cinco meses, de janeiro a maio de 2010, totalizou 2 milhões de visitantes12. O 
blog apresenta colunas regulares e já ganhou o prêmio “Desafio” como o melhor blog 
político em 2009 e o “Prêmio da Cidadania” pela EDF.

Durante nove anos, a experiência iniciada pelo Bondy Blog permanece atuante 
e é reforçada com outros exemplos. O projeto espalhou-se para outras cidades – Bon-
dy Blog em Marselha (criado em 2007), em Lyon (criado em 2008), em Dakar (criado 
em 2008) – e na Suíça (em Lausana, em 2008). Além disso, o Bondy Blog inspirou 
outras iniciativas dos bairros das ZUS. Essas “mídias de periferia” são geridas por 
associações que visam dar voz aos moradores, como, por exemplo, o Quartiers sans 
cible em Bordeaux; Med’in em Marselha; Regard 2 banlieue em Paris. No site dessas 
mídias, observamos uma produção regular de informações (texto, vídeo, entrevistas 
com moradores e políticos). De uma maneira geral, todos eles têm o mesmo objetivo: 
fazer compreender – por meio de textos, imagens, vídeos, fotos – o que está aconte-
cendo nas periferias e com seus moradores e observar a distância acentuada entre o 
poder político, as mídias e a vida cotidiana dos moradores.

Apresentamos até aqui algumas iniciativas diferenciadas, tomadas por peque-
nos grupos de diferentes bairros, que se tornaram coletivas. Elas são motivadas e ali-
mentadas por lógicas sociais em transformações constantes que se enriquecem com a 
10 Tradução nossa para: "L’association se propose de susciter, à permettre et à nourrir le débat et la discus-
sion autour des principales thématiques et des enjeux relatifs aux banlieues en général et à la Seine Saint 
Denis en particulier. De contribuer à l’information des individus et des communautés sur les services publics 
disponibles en banlieue et leur bon usage." Os objetivos do Bondy Blog estão disponíveis em: <http://www.
bondyblog.fr/mentions-legales/#.UxHvz_l5MkS>. Acesso em: 13 nov 2017.
11 Segundo a socióloga Julie Sedel (2011), os blogueiros têm a ajuda de um redator-chefe e recebem cerca de 
40 euros por artigo.
12 Disponivel em: <http://www.bondyblog.fr/qui-sommes-nous/#.UudguxBKG00>. Acesso em : 13 nov. 2017.
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visibilidade da fala comum e as pontes que se estabelecem entre essas novas mídias e 
as mídias “tradicionais”, como a imprensa, a televisão e o rádio. Se as relações entre 
os indivíduos podem ser reforçadas pela criação de uma mídia na Web, elas também 
englobam observações geralmente idealizadas e exageradas relacionadas ao poten-
cial das tecnologias e ao “local” como “motor da sociedade” (PAILLIART, 1993).

De toda forma, como já abordado, o artigo corrobora o pressuposto de Dahl-
gren (2009), para quem a mídia on-line pode promover novas formas de reapropria-
ção, expressão e aprendizagem. Compartilhando dessa leitura, compreender a noção 
de “civic culture” é essencial aqui, ela nos serve de chave de leitura para essa inicia-
tiva do Bondy Blog, porque engloba as seguintes dimensões: conhecimento, valores, 
confiança, espaços, práticas e identidades. Nos “novos” espaços de expressão, são 
discutidos e compartilhados valores como igualdade, liberdade, justiça, solidarieda-
de. Nesse sentido, é necessário um mínimo de confiança entre os indivíduos para 
que eles compartilhem suas experiências e “act together” em espaços como fóruns, 
wikis, sites ou blogs. As práticas na Web exigem certas competências de comunica-
ção que estão muito relacionadas ao conhecimento. E, finalmente, existe a dimensão 
das “identidades”, que é considerada peça central da cultura cívica, porque ela se 
alimenta de conhecimento e valores, pode ser reforçada pela confiança e concretizada 
em espaços específicos por meio das práticas. As dimensões estão, portanto, em uma 
interação dinâmica, como Dahlgren (2009, p. 172) explica:

Através do tempo, as práticas se tornam tradições e a experiência se torna memória 
coletiva; A democracia de hoje precisa ser capaz de se referir a um passado, sem es-
tar presa nele. Novas práticas e tradições podem e devem evoluir para garantir que 
a democracia não se estagne (tradução nossa)13.

É certo que esse quadro de análise tem uma dimensão normativa: a “cultura 
cívica” é destinada a ajudar a analisar as condições necessárias para promover ou 
limitar o engajamento cívico. Essa dinâmica pode, pelo contrário, impedir o “bom” 
funcionamento da esfera pública. Os estereótipos baseados na identidade cultural 
podem se estender ao domínio político. A questão reside nas motivações das pessoas 
que se apropriam de TIC para dar visibilidade à sua condição social.

Voltemos à questão das “identidades”. O termo tem dois componentes impor-
tantes: o primeiro refere-se a um sentimento de ser um agente “habilitado” politica-
mente (“empowered political agent”), isto é, que todos os indivíduos são capazes de 
agir e causar impactos na vida política; o segundo diz respeito à condição de cada 
indivíduo em ser membro de uma ou mais comunidades políticas. Essa dimensão é 

13 Tradução nossa para: “Across time, practices become traditions, and experience becomes collective mem-
ory; today’s democracy needs to be able to refer to a past, without being locked in it. New practices and 
traditions can and must evolve to ensure that democracy does not stagnate.”
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central, porque a participação cívica é essencialmente uma atividade coletiva. Esses 
componentes aparecem na experiência que Bondy Blog quer implementar. As diferen-
tes nacionalidades das populações estrangeiras que vivem nas periferias – em alguns 
bairros, pode haver até vinte – é menos enfatizada do que a noção de comunidade 
de moradores. O acento é colocado na coabitação entre várias culturas no municí-
pio. O projeto de Bondy Blog ganha sentido na valorização das experiências vividas 
nos subúrbios, onde a precariedade se concentra. Os idealizadores do projeto tam-
bém apresentam a preocupação com a formação dos blogueiros em jornalismo, tema 
abordado no próximo tópico. 

3 Ativismo para além das fronteiras das periferias

Além de produção de notícias e reportagens, o Bondy Blog também apresen-
ta uma lógica profissional. Os criadores do Bondy Blog também visam formar os 
blogueiros em jornalismo, uma vez que eles acreditam na importância do ensino e 
também na mudança na formação das escolas de jornalismo. É nesse contexto que, 
em parceria com a Escola Superior de Jornalismo de Lille, iniciou-se em 2009, no 
município de Bondy, o projeto “Preparação e Igualdade de Oportunidades”, um cur-
so preparatório para os concursos das grandes escolas de jornalismo Anualmente, 
vinte jovens de famílias modestas e de todas as origens recebem bolsa de estudo e 
aulas durante seis semanas: três em Lille, três em Bondy. Durante esse período, jorna-
listas profissionais (do Courrier International, Le Monde, Canal+) revezam-se para 
aconselhar e, principalmente, formar os jovens nas provas do concurso. Na primeira 
turma, em 2009, dos vinte jovens selecionados três eram blogueiros do Bondy Blog. 

O blog também se mobilizou para a criação de um Mestrado em Jornalismo, 
em Gennevilliers, 2011, na Universidade de Cergy Pontoise14. Na primeira turma de 
formados, a maioria era estudantes que morava na aglomeração parisiense e 60% 
eram bolsistas. Essa iniciativa ganha ainda mais amplitude e importância se con-
siderarmos a pouca diversidade nas redações francesas. O processo de contratação 
também continua a ser um grande obstáculo para a diversificação das redações. De 
fato, a porcentagem de estudantes de jornalismo das categorias sociais mais modes-
tas é muito inferior (10,4% para jovens de pais operários) do que a de estudantes que 
têm pais de categorias profissionais intelectuais (52,7%) (LAFARGE; MARCHETTI, 
2011). Além disso, as altas taxas de matrícula nas escolas e os exames de admissão 
(nem todas as escolas secundárias incluem aulas preparatórias para as grandes esco-
las) são obstáculos significativos. Esse processo reflete desigualdades encontradas no 
espaço social.

Dessa forma, pode-se afirmar que o Bondy Blog é uma iniciativa de “sucesso”, 
uma vez que implementou iniciativas perenes, além de fornecer pistas sobre o futuro 

14 Disponível em: <http://www.bondyblog.fr/201209170053/%C2%AB-la-sociologie-des-etudiants-en-jour-
nalisme-evolue-peu-%C2%BB/#.Uuumhfl5MkQ>. Acesso em: 13 nov. 2017.
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da produção de informações dentro e fora da mídia. A própria formação em jornalis-
mo está vinculada a essas mutações. A apropriação das tecnologias por esses jovens, 
muitos são descendentes de imigrantes, pode ser interpretada como evidência de um 
desejo de mobilidade social e de melhora das suas condições de vida. Assim, o debate 
sobre o papel da mídia (e do jornalismo) na esfera pública é realizado sob o impulso 
dos “novos” meios de comunicação e TICs.

Ademais, a publicação dos artigos dos blogueiros em outras mídias indica que 
o blog se tornou referência e fonte de consulta. Notamos que são interesses que se 
convergem: algumas organizações de mídia estão lentamente abrindo suas portas 
para iniciativas na Web e os Bondy blogueiros querem construir pontes para não 
ficarem fechados sobre si mesmos. Devemos lembrar que o Bondy Blog foi criado 
por jornalistas que conhecem o funcionamento do setor de mídia, suas limitações e a 
evolução do mercado de informações on-line. Tudo indica que a tendência da mídia 
impressa é se direcionar cada vez mais para a Internet para capturar novas audiências.

Considerações finais

A emergência de novas formas de expressão públicas na Internet inscreve-se 
em um processo de valorização da participação dos indivíduos na produção de infor-
mação. A criação do Bondy Blog, uma mídia on-line criada por jornalistas e, prin-
cipalmente, por moradores do departamento de Seine-Saint-Denis, é um exemplo. 
Os textos produzidos nesse blog baseiam-se nas questões da vida cotidiana dos ha-
bitantes (especialmente jovens adultos, muitos deles franceses, mas de descendência 
de imigrantes), como, por exemplo, o desemprego, as condições precárias de bairros 
ou a educação. Sua linha editorial baseia-se na valorização de questões subjetivas 
individuais, histórias de vida que expressam questões mais amplas que atingem os 
habitantes dos bairros ditos “sensíveis”. O estudo da emergência de tal mídia torna-
-se ainda mais relevante se considerarmos o contexto francês, onde, nos últimos anos, 
as práticas jornalísticas em relação às periferias provocaram discussões sobre a mídia 
e seu papel na democracia.

Essa iniciativa vai além da produção de informação. A formação em jornalismo 
dos blogueiros também é pensada, principalmente porque o jornalismo é uma pro-
fissão sem muita diversidade social na França, como demonstramos. Dessa forma, o 
ativismo que buscamos demonstrar ultrapassa as fronteiras das periferias e o próprio 
blog em si, propondo diálogo com diferentes atores. Vale ressaltar ainda habilidade 
dos blogueiros em contar uma história que pode ser compartilhada, seja por meio 
das visitas que recebe diariamente no próprio blog, seja pelas parcerias estabelecidas 
com outras mídias. O projeto do Bondy Blog é resultado, portanto, do trabalho de 
“empowered political agents”, que, a partir da criação de um espaço específico de 
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produção de informação local, dão visibilidade a problemas variados e comparti-
lham valores.

Por meio do exemplo do Bondy Blog, é possível concluir que valores que fun-
damentam a democracia é uma construção relacionada também à emergência de es-
paços de discussão plurais, nos quais acontecem críticas ou reflexões sobre questões 
coletivas. Entretanto, é importante relativizar o papel da Internet nessa dinâmica. 
Apenas a criação de um blog e a publicação de artigos não é garantiria que os mo-
radores da periferia seriam ouvidos pela sociedade e pelos poderes públicos. Porém, 
não atentar para iniciativas como a do Bondy Blog significa deixar de lado um projeto 
que perdura, serve de exemplo para outros e atua de forma transversal, na formação 
universitária de jovens moradores de periferia e na coprodução de notícias com as 
mídias tradicionais. Certamente, iniciativas como esta dão indícios sobre as novas 
formas encontradas pela sociedade para questionar tanto sua condição social, quan-
to as instituições consolidadas, como a mídia. Reunidos em um coletivo, os jovens 
blogueiros demonstram ter competências políticas, por meio principalmente de sua 
capacidade de construir um discurso nas notícias, e técnicas, com o domínio das fer-
ramentas disponibilizadas pela Web. 
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