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RESUMO

No texto, enfatizamos o ativismo nos media. O objetivo é tecer uma visão geral do 
midiativismo para mostrar aspectos de suas raízes no contexto dos movimentos so-
ciais populares e organizações sociais afins, bem como apontar para a complexidade 
do tema diante das várias veias nas quais correm as motivações e as práticas comuni-
cativas. A abordagem é teórica e baseada em pesquisa bibliográfica. Conclui-se que 
o termo midiativismo (media ativism) aponta para um fenômeno social de múltiplas 
perspectivas, cujos “atores” são tanto do âmbito dos movimentos sociais e organi-
zações não governamentais, quanto de grupos independentes, coletivos e cidadãos/
cidadãs que desenvolvem ativismo mediático por meio de meios de comunicação, 
dentro deles e sobre eles.
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Cidadania comunicacional e tecnopolítica: 
Feições do midiativismo no âmbito dos movimentos 

sociais populares

Introdução

Escrever sobre midiativismo é sempre um desafio dado o caráter dinâmico e 
multifacetado que contém. Em geral, em situações como essa é prudente delimitar 
recortes ou analisar experiências concretas, mas o objetivo neste estudo é tecer uma 
visão geral do midiativismo para mostrar aspectos de suas raízes no contexto dos 
movimentos sociais populares e organizações sociais afins, bem como apontar para a 
complexidade do assunto diante das várias veias nas quais correm as motivações e as 
práticas comunicativas de alto sentido tecnopolítico relacionado aos media.

Metodologicamente trata-se de uma abordagem teórica que se ancora em pes-
quisa bibliográfica, embora ressalte exemplos práticos para melhor compreensão de 
especificidades do fenômeno midiativismo. No texto, não nos propusemos a dar con-
ta de todo o fenômeno midiativista, o qual pode ser abordado a partir de diferentes 
ângulos e perspectivas. Enfatizamos apenas o midiativimo desenvolvido por forças 
progressistas porque este parece fazer jus aos sentidos históricos das lutas pelo respei-
to aos direitos de cidadania que geraram as iniciativas primeiras de imprensa alterna-
tiva (ativista) no Brasil ainda nas primeiras décadas do século XX.

A temática é super atual diante do avanço do midiativismo em tempo de Inter-
net, a qual amplia as possibilidades de atuação e de participação cidadã, em relação a 
outras mídias, embora haja antagonismos um tanto insuperáveis no contexto de uma 
sociedade capitalista. 

Inicialmente perguntamos: como se configura o midiativismo dos movimentos 
sociais populares em tempo de Internet? Percebemos que a resposta a essa pergunta 
não poderia ser restrita, pois, não há como isolar esse tipo de movimento das demais 
expressões do midiativismo que lhe são correlatas, ou seja, que em última instância 
têm coisas em comum, pois a força motriz é a efetivação da cidadania como direito 
de todos e o estabelecimento da civilidade plena como meta. 

Usamos propositadamente à guisa de sinônimo termos como “mídia” e “me-
dia”, “midiático” e “mediático”, num diálogo entre o modo brasileiro de falar de 
meios de comunicação e a origem do termo latino-inglês e seu uso no português de 
Portugal. 



PARTE I: Do conceito...

45

1 Tecnopolítica e movimentos sociais

O caráter civilizatório de cada época advém de uma conjugação de fatores com-
plexos que historicamente vão conformando o espírito do tempo de cada sociedade e 
do conjunto delas. Tais fatores são gerados no bojo dos sistemas econômico, social, 
político, jurídico, cultural, militar e comunicacional permeados que são pela luta de 
classes, pelos mecanismos do poder de Estado e pelo desenvolvimento tecnológico de 
cada época histórica. A tecnologia é um vetor impulsionador das ações humanas, in-
dustriais, institucionais e mercadológicas e, tem, portanto, um papel importante nos 
processos de mudança das sociedades. Como afirmam José Candón Mena e Lucía 
Benítez Eyzaguirre (2016, p. 8-9, tradução nossa),

[...] a tecnologia, produto social do homem, modifica também as bases sociais nas 
quais surge. Tem consequências, às vezes inesperadas, na própria organização so-
cial em que se concebe. A tecnologia nasce de um contexto social e influi na mesma 
sociedade em que surge. Se isso é certo no geral, resulta ainda mais evidente para 
as tecnologias comunicativas, já que a linguagem e a comunicação são a base da 
sociedade humana e, portanto, não só transformam o campo social, mas estão na 
essência da criação de novos direitos de comunicação e políticos.

Na sociedade capitalista, o patamar sobre o qual se configuram as mudanças 
é conflituoso uma vez constituído de contradições que têm como base a propriedade 
privada dos meios de produção, prometida como direitos de todos, mas acessível so-
mente aos que têm alto nível de bens econômicos e de renda. As contradições geram 
desigualdades, conflitos, violência e, também, movimentos sociais de resistência tan-
to à ordem geral do modo de produção, quanto aos problemas específicos no âmbito 
dos vários sistemas que estruturam a sociedade. 

Nesse contexto, as técnicas e tecnologias desenvolvidas, principalmente no iní-
cio do seu surgimento, também são acessíveis apenas a segmentos da sociedade e não 
a toda população. Há quem não sabe dirigir um automóvel, quem nunca fez uma 
transmissão através do rádio, quem não é dono de uma fábrica, e mais de quarenta 
por cento1 da população brasileira ainda não têm acesso à Internet. Em outros ter-
mos, na sociedade capitalista, contraditória em sua natureza, a distribuição do acesso 
à riqueza, aos bens, ao conhecimento, à tecnologia é desigual, pois este corresponde 
às condições de classe e ao domínio no exercício do poder econômico e político. 

Entre as tecnologias, sempre presentes no curso da história, da descoberta de 
como acender o fogo, a partir do atrito entre pedras, à máquina a vapor, da eletrici-

1  Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT), o país tem 59% de usuários conecta-
dos, percentual inferior ao do Reino Unido (94%), Japão (92%), Alemanha (90%), Estados Unidos (76%) e 
Rússia (76%). Disponível em: <https://goo.gl/J53Wse>. Acesso em: 28 jan. 2018.
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dade aos computadores/algoritmos e à Internet, destacamos a importância daquelas 
relacionadas à informação e comunicação nos processos de mudança na sociedade. 
Importância imensurável em razão do seu potencial de interferir tanto como unidade 
de produção e circulação de conteúdos, quanto na disseminação de informações, va-
lores, posições políticas e ideológicas, além da facilitação da comunicação a distância 
entre seres humanos, organizações, governos e assim por diante. 

No Brasil, os meios e plataformas de comunicação – jornal, rádio, televisão, 
provedores de Internet – sempre estiveram sob o domínio proprietário das classes do-
minantes, ou seja, de setores da burguesia detentores do poder econômico e político. 
Razão pela qual também sempre houve iniciativas no uso e na criação de formas e 
meios próprios e alternativos de comunicação por parte de segmentos organizados 
das classes subalternas, representados por movimentos sociais populares, para po-
derem participar do jogo comunicacional no conjunto da sociedade e poder falar 
diretamente entre si. É uma questão de satisfazer à necessidade de comunicar e, ao 
mesmo tempo, disputar o direito de acesso empoderativo às tecnologias de comuni-
cação desenvolvidas, por princípio, para o benefício de toda a humanidade. Trata-se 
do direito à comunicação2 cada vez mais visto como direito social e coletivo, um 
direito humano e de cidadania, e não apenas direito das classes detentoras do poder 
econômico e político. Para o exercício desse direito, além da apropriação direta de ca-
nais de comunicação pelos referidos segmentos, há todo um movimento amplo pela 
democratização dos meios de comunicação, no caso da sociedade brasileira. Referi-
mo-nos ao movimento articulado em torno do Fórum Nacional pela Democratização 
da Comunicação (FNDC), criado em 1991, e possui atualmente 20 Comitês Estadu-
ais ou Regionais pela Democratização da Comunicação. O FNDC: 

[...] congrega entidades da sociedade para enfrentar os problemas da área no país. 
São mais de 500 filiadas, entre associações, sindicatos, movimentos sociais, organi-
zações não-governamentais e coletivos que se articulam para denunciar e combater 
a grave concentração econômica na mídia, a ausência de pluralidade política e de 
diversidade social e cultural nas fontes de informação, os obstáculos à consolidação 
da comunicação pública e cidadã e as inúmeras violações à liberdade de expressão 
(QUEM..., n. d., online). 

Mais tarde surgiu o Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação3, que moni-
tora a grande mídia e luta pela democracia comunicacional e liberdade de expressão. 
Estes são indicativos de que a sociedade civil brasileira está descontente com a oli-
gopolização e os usos feitos dos grandes meios de comunicação e da Internet e reivin-
dica democratização e controle social da sua regulação legal. 

2 Ver Peruzzo (2005)
3 Ver http://intervozes.org.br/
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Quanto à apropriação direta de meios4 referidos acima, trata-se do empode-
ramento5 de emissoras de rádio e de canais de televisão comunitários (tradicionais 
e na Web), da produção de vídeos, de jornais alternativos e comunitários, fanzines 
e de espaços os mais diversos na Internet (sites, blogs, plataformas colaborativas, 
redes sociais digitais, fóruns, petições, abaixo-assinados, campanhas...) por associa-
ções comunitárias, movimentos sociais populares, organizações não governamentais, 
sindicatos, cidadãos/ãs e coletivos populares ou independentes de comunicação, entre 
outros. 

Essa tendência de empoderamento dos canais de comunicação faz parte da 
história das organizações e movimentos sociais porque a necessidade de comuni-
car é parte constitutiva da dinâmica social. Assim sendo, em conformidade com as 
condições do desenvolvimento tecnológico de cada momento histórico e com as cir-
cunstâncias vividas pelos grupos sociais mobilizados, ou em processo de articulação, 
agregam-se formas e canais comunicativos como parte dos processos de consciência, 
organização e ação para fortalecer laços internos, tornar pública sua situação, defen-
der seus interesses e dar visibilidade às suas reivindicações e conquistas. Dos gestos, 
palavras, desenhos, pinturas, manuscritos, panfletos, hinos, canções, poemas, festas, 
gestos (dança), alto-falantes, rádios, televisões, vídeos às mídias e redes sociais digi-
tais e a criação de softwares livres, as forças sociais defensoras do interesse público 
e dos direitos cívicos disputam um lugar participativo na feitura da sociedade. Com 
o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação e a democratização 
do acesso aos computadores e às conexões de Internet, embora lenta, ampliam-se 
as possibilidades da presença social no cenário mediático, no qual incluímos a Word 
Wilde Web diante da inseparável relação entre o ambiente da Internet e os meios tra-
dicionais. 

De uma presença tímida e circunscrita a formas e a canais de comunicação 
de baixo alcance e abrangência chega-se à comunicação mediada por computadores 
(CMC), capaz de efetivar-se em tempo real e amplamente. De uma presença ocasio-
nal e tópica em meios de comunicação chega ao midiativismo quando se multiplicam 
os mecanismos de participação na esfera pública comunicacional. Amplia-se também 
a possibilidade de emissão conhecida como de “todos para todos”, uma vez havendo 
mais acesso a máquinas (computadores, celulares, tablets etc.) conectadas à Internet.

Enfim, as tecnologias atuais possibilitam maior participação das pessoas, mo-
vimentos sociais, ONGs, coletivos populares e independentes etc. na produção e dis-

4  Referimo-nos aos meios para caracterizar os meios tecnológicos, porém, nas práticas sociais da sociedade 
civil, a comunicação ultrapassa meios e tecnologias. Ela também significa coordenação de ações e, acima de 
tudo, a comunicação face a face, aquela que se realiza a partir do diálogo, como ensina Paulo Freire, da troca 
de conhecimento e do compartilhamento do modo de vida e da cultura. 
5 Empregamos o termo no sentido do exercício do poder de dispor dos media com autonomia e capacidade 
de direção, na perspectiva de Paulo Freire (1986).
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seminação de conteúdos próprios ou replicados por meio das mídias ou sites de redes 
sociais (Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Google+ etc.), aplicativos (WhatsApp, 
Instagram, Snapchat etc.) e das redes sociais online – ou digitais – que se formam no 
interior das mídias, ou seja, dos “sites redes sociais” e dos aplicativos. 

A distinção acima, entre “sites de redes sociais” e “redes sociais digitais”, faz-se 
necessária, embora no dia a dia é comum a simplificação de todas essas manifesta-
ções como sendo redes sociais, ou seja, usa-se o nome dos sites de redes sociais como 
sendo as próprias redes. Como mostram Recuero, Bastos e Zago (2015, p. 23), “[...] o 
site não é rede. Trata-se de um suporte, que é apropriado de diferentes formas pelos 
grupos sociais e cujos efeitos são construídos pelo complexo universo de negociação 
de normas e formas de interação”. Inicialmente os “sites de redes” constituem-se em 
“[...] espaços da web que permitem aos indivíduos criar um perfil, interagir através 
desse perfil, adicionar amigos” e desenvolver outras atividades conforme permite o 
aperfeiçoamento tecnológico (BOYD; ELLISON, 2007 apud RECUERO; BASTOS; 
ZAGO, 2015, p. 26). Com a evolução dos “sites de redes sociais”, ampliam-se as 
possibilidades aos usuários, e um “site de mídia social” pode ser visto como uma 
plataforma de comunicação em rede na qual os participantes:

1) possuem identificação única de perfis que consistem em conteúdos produzidos 
pelo usuário, conteúdos fornecidos por outros usuários, e/ou dados fornecidos pelo 
sistema; 2)podem articular publicamente conexões que podem ser vistas e atraves-
sadas por outros; e 3)podem consumir, produzir e/ou interagir com fluxos de conte-
údo gerado por outros usuários fornecidos por suas conexões no site” (ELLISON; 
BOYD, 2013, p. 158). 

Sobre redes sociais digitais (social network), Massimo Di Felice (2009, p. 280) 
pontua que os estudos sociológicos e antropológicos, nos anos 1970, ultrapassaram o 
“[...] conceito topológico e matemático, em que a ideia de rede consiste num sistema 
de nodos e elos – integrado e expansível, à difusão de um conceito em que a noção de 
rede é dada como elemento estrutural das relações sociais”, porém sem desconsiderar 
os elos formados com os vários atores sociais em que se estabelecem relações, tendo 
como pioneiros Max Gluckman e J. Cly de Mitchell. 

Outra tendência no estudo das redes digitais é transladar os conceitos de re-
des sociais presenciais para entender aquelas do universo da Internet. Autores como 
Recuero, Bastos e Zago (2015, p. 23), em livro recente, demonstram aderência a essa 
linha de raciocínio ao afirmarem que “[...] as redes sociais na internet são traduções 
das redes sociais dos espaços offline dos indivíduos, de suas conexões sociais”. Para 
eles, redes sociais fora da Internet são

[...] constituídas pelas relações entre os indivíduos e vão servir como estrutura fun-
damental para a sociedade. São, assim, uma forma de olhar os grupos sociais, onde 
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se percebem as relações e os laços sociais como conexões e os indivíduos como ato-
res que estão unidos por essas conexões, formando o tecido social. (RECUERO; 
BASTOS; ZAGO, 2015, p. 23). 

Portanto, a visão subjacente usada para tecer o conceito de rede social na Inter-
net é centrada nas relações sociais, nas relações entre os indivíduos, nos laços consti-
tuídos entre si, como agem e se representam. 

Em perspectiva mais ampla, Bruno Latour (2001) inclui o elemento tecnologia 
e outros atores (não humanos) como importantes para o entendimento das redes so-
ciais na Internet. Ou seja, na Teoria Ator-Rede (TAR), ele propõe diferenciar o senti-
do sociológico tradicional de “ator social”, pois, considera que ação social extrapola 
a ação de atores humanos. Para Latour (2017), “ator” é tudo o que age, deixa traço, 
produz efeito no mundo – incluindo pessoas, instituições, coisas, animais, objetos, 
máquina, em outros termos, humanos e não humanos. Ele utiliza o termo “actante” 
(actant), tomado da Semiótica, para incluir não humanos e diferenciar de ator (ac-
tor), que no inglês se limita a humanos. Em suas palavras:

O grande interesse dos estudos científicos consiste no fato de proporcionarem, por 
meio do exame da prática laboratorial, inúmeros casos de surgimento de atores. 
Em vez de começar com entidades que já compõem o mundo, os estudos científicos 
enfatizam a natureza complexa e controvertida do que seja, para um ator, chegar à 
existência. O segredo é definir o ator com base naquilo que ele faz – seus desempe-
nhos – no quadro dos testes de laboratório. Mais tarde, sua competência é deduzida 
e integrada a uma instituição. Uma vez que, em inglês, a palavra “actor” (ator) se 
limita a humanos, utilizamos muitas vezes “actant” (atuante) [actante], termo to-
mado à semiótica para incluir não-humanos na definição (LATOUR, 2017, p. 358).

A visão de Latour contribui para entender as manifestações do midiativismo 
dos movimentos sociais, em razão da multiplicidade de atores que ajudam a configu-
rar a presença nos media, incluindo os sites e redes sociais na Internet. 

As noções vistas até aqui ajudam a entender a questão a ser abordada mais 
adiante, ou seja, do midiatismo do âmbito dos movimentos sociais, articulações de 
base popular e organizações sem fins lucrativos. Primeiro porque as redes sociais são 
anteriores àquelas que se configuram na Internet. Os movimentos sociais são a ex-
pressão de “redes sociais”, em vários níveis, do específico – a rede interna de um 
movimento – e as redes mais amplas, como as federações, confederações, fóruns e de-
mais articulações nacionais e internacionais. Segundo pois as redes sociais online dos 
movimentos sociais não se limitam a ação de atores individuais. Há confluência en-
tre “atores” individuais (pessoas, militantes) e “actantes” – na linguagem de Latour 
– institucionais (no caso as próprias entidades) e tecnológicos (robôs, algoritmos, 
ações fakes) ao sofrerem a interferência dos “sites de redes sociais” em decorrência 
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do modo Big Data de operar e do controle também de provedores de Internet que 
chegam até a tirar sites midiativistas do ar. Terceiro porque a participação dos movi-
mentos sociais e organizações congêneres na Internet não se limita a redes sociais di-
gitais. Há múltiplas formas de presença e de estratégias, o que será visto mais adiante. 

2 Midiatismo dos movimentos sociais em tempo de Internet

A expressão “movimentos sociais” é amplamente usada para se referir a uma 
série de fenômenos organizativos e de manifestação públicade segmentos da popula-
ção, às vezes de modo indiscriminado. Segundo Maria da Gloria Gohn (2009, p. 14), 

[...] um movimento social é sempre expressão de uma ação coletiva e decorre de uma 
luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os seguintes elemen-
tos constituintes: demandas que configuram sua identidade; adversários e aliados; 
bases, lideranças e assessorias – que se organizam em articulações e formam redes 
de mobilizações; práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos 
modernos recursos tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a 
suas demandas, e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham suas 
reivindicações. 

Em outros termos, são modos de articulação da sociedade civil constituí-
dos por segmentos da população que se reconhecem como portadores de direi-
tos e que se organizam para reivindicá-los (PERUZZO, 2013). Desenvolvem um 
processo de consciência e modos de organização e de ação como forma de obter 
respostas afirmativas a suas demandas. Tendem a possuir laços consistentes e du-
radouros entre seus membros, pois compartilham identidades, objetivos e visão 
sobre determinada realidade ou situação do mundo. Nesse sentido, diferenciam- 
-se dos protestos, motins, marchas, passeatas, concentrações e das grandes manifes-
tações públicas. Estes são mais conjunturais, momentâneos e transitórios, além de 
não possuírem a organicidade característica, do ponto de vista interno e estrutural, 
dos movimentos sociais em si. Tais manifestações por vezes são desencadeadas a par-
tir das articulações dos próprios movimentos sociais e seus aliados, embora essa não 
seja uma regra nem uma característica de todas as grandes manifestações públicas, a 
exemplo do Yo soy 132, no México6. 

No presente estudo, delimitamos a abordagem aos movimentos sociais popu-
lares progressistas, aqueles vinculados ou em sintonia com os interesses das classes 
subalternizadas e do interesse cívico. Portanto, excluímos – por necessitarem de abor-
dagens específicas – aqueles movimentos e manifestações públicas neoliberais, rea-
cionárias e de moral conservadora – racistas, xenofóbicos, homofóbicos etc. – como 

6 Ver Galindo Cáceres e González-Acosta (2013).



PARTE I: Do conceito...

51

aqueles ocorridos no Brasil em favor do impeachment da presidenta eleita Dilma 
Rousseff  (2015 e 2016). 

Na perspectiva progressista tanto os movimentos sociais populares, quanto as 
passeatas, concentrações e grandes manifestações públicas7 são formas de denunciar 
a existência de problemas e, ao mesmo tempo, de reivindicar o respeito a direitos de 
cidadania. São importantes formas de participação na esfera pública e na vida cívica 
de um país, formas de exercer a cidadania. Estes somam-se a outros atores coletivos e 
individuais, como, por exemplo, organizações não governamentais, pessoas, coletivos 
populares, sindicatos de trabalhadores, setores de igrejas, setores de universidades e, 
em alguns casos, até setores de governo, na busca da conquista de reivindicações. 

A participação cívica faz uso da comunicação oral, face a face, grupal bem 
como daquela mediada por suportes tecnológicos tradicionais e da Internet. Como 
reforça Gohn (2011, p. 335), na atualidade “[...] os principais movimentos sociais atu-
am por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou trans-
nacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, como 
a internet”.

A criação e o desenvolvimento de novos saberes são também produtos dessa comu-
nicabilidade. Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram, e cremos que 
sempre existirão. Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as 
pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades 
e experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e 
inovações socioculturais. (GOHN, 2011, p. 336). 

O empoderamento das técnicas e das tecnologias, como já apontamos, per-
passa a práxis dos movimentos sociais e de coletivos populares e demais grupos e 
organizações sem fins lucrativos, segundo o desenvolvimento histórico e as condições 
(econômicas, operativas, cognoscitivas e organizativas) de cada grupo e da realidade 
social. Agora é a vez da Internet, com todos os seus recursos, e que proporciona o 
desenvolvimento de novas formas de midiativismo. Em outras épocas foram os pe-
quenos panfletos impressos, a rádio livre (alguns a chamavam de rádio pirata), a te-
levisão livre (sinal “roubado” do sistema aberto) e da TV de Rua. Cada meio cumpre 
seu papel de denúncia, mobilização, conscientização e/ou reivindicação. Nem tudo, 
no contexto dos movimentos sociais populares, passou ou passa pela necessidade de 
estar na Internet, mas com ela as possibilidades participativas e de presença virtual 
dos movimentos sociais, coletivos e organizações não governamentais no mundo se 

7 Como por exemplo, as manifestações da Primavera Árabe, as grandes Manifestações de Junho de 2013 e 
as de 2015 e 2016 a favor e contra o impeachment, no Brasil, o Movimento 15M na Espanha, o Yo Soy 132 
no México, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, movimento estudantil conhecido como Revolução 
dos Pinguins e o movimento cidadão contra as usinas hidrelétricas de Alto Maipo no Chile, e a Paralização 
Nacional Agrária (PNA) e a Marcha pela Vida na Colômbia, entre outros. 
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amplificam, apesar do controle econômico e político ideológico das grandes empre-
sas e governos que dominam o setor8. 

Desse modo, o midiativismo foi se desenvolvendo e criando uma multiplicidade 
de formas de participação e de intervenção no cenário comunicacional – primeiro dos 
meios de comunicação de massa e agora o ciberespaço. No âmbito dos movimentos 
sociais populares esses dois universos são usados simultaneamente e mesclam-se, sal-
vo algumas exceções. Ou seja, os tradicionais meios, como impressos, alto-falantes, 
emissoras de rádio comunitárias FM, vídeos documentários, documentários fotográ-
ficos etc. continuam sendo usados e, ao mesmo tempo, são incorporados a suportes 
online, tais como, blogs, plataformas colaborativas, transmissões simultâneas de rá-
dios e eventos na Internet, webrádio, WebTV, podcasts etc., além de formadas redes 
sociais digitais em “sites de redes sociais”, principalmente, no Facebook e no Twitter, 
os mais popularizados nesse momento. Também criam canais no YouTube e no Vi-
meo para disponibilização de suas produções audiovisuais. O Instagram torna-se o 
aplicativo preferido para a postagem de fotografias. 

Pesquisa do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro (OBSERVATÓRIO DE 
FAVELAS, 2014) mapeou 118 iniciativas de mídias alternativas, populares e comu-
nitárias na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2014, das quais 70 
responderam a um questionário, o que permitiu traçar algumas de suas caracterís-
ticas. Em 2011, havia a distribuição equilibrada entre as diferentes mídias operadas 
pelos 70 respondentes, ou seja, 23 blogs, 18 pequenos jornais, 12 rádios e 10 sites. Os 
meios digitais representavam 55% do total contra 45% de mídia impressa, rádio e 
audiovisuais. Já em 2014 a proporção foi de 74%; incluíram a WebTV, a Webrádio, 
redes online e houve ainda o aumento de blogs e sites. Em 2011, apenas 15% tinham 
também meios digitais, além dos principais (jornal, rádio...); em 2014, o percentual 
subiu para 81%.

Leonardo Custódio (2017), ao pesquisar o midiatismo na Favela da Maré, no 
Rio de Janeiro – Brasil –, observou a existência de atividades de comunicação de 
movimentos populares, de ONGs – inclusive do CEASM9 que subsidia o jornal comu-
nitário O Cidadão da Maré –, de coletivos populares, mas também de pessoas indi-
vidualmente. Ele constatou a existência de “[...] inumeráveis casos em que residentes 
usam os media online e offline como instrumentos e plataformas trocando informa-
ções para publicamente organizar diferentes formas de atividades políticas” (2017, 
p. 57, tradução nossa). Na Maré (CUSTÓDIO, 2017), existem jornais comunitários, 
post em blogs, vídeos de celular, documentários e fotografias denunciando a violên-
cia policial, além de eventos destinados a discutir temas de interesse local, como a 
violência policial, o racismo e a discriminação. Portanto, ele identifica os meios de 

8 Voltaremos a este assunto na parte final do texto. 
9   Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM). 
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comunicação comunitários tradicionais (O Cidadão foi um jornal impresso durante 
muito anos, porém ultimamente optou pelo formato digital) e online existentes no 
ativismo mediático (Favela media activism) na Favela da Maré. 

Enfim, a expressão comunicacional por meio de diferentes meios é parte das 
mais diversas formas de intervenção local e social. A comunicação popular, comuni-
tária e alternativa entrelaça-se aos processos de intervenção social mais amplos. Às 
vezes, assume mais claramente a cara embutida em cada um desses vocábulos, mas, 
no conjunto, é a expressão do ativismo mediático progressista, que desde o século 
passado existe no Brasil e em outros países da América Latina, mesmo sem ter sido 
usados os termos ativismo midiático para caracterizá-la. Porém, mais importante do 
que demarcar termos como etiquetas é entender os processos nos quais a comunica-
ção libertadora se realiza e os quais ela ajuda a constituir. Sem desconsiderar a per-
manência da comunicação dialógica presencial em todo o processo, todas são formas 
de intervenção no exercício da cidadania almejada em todas suas dimensões, como a 
econômica, política, jurídica, cultural e comunicacional.

Quanto às especificidades da presença dos movimentos sociais populares, or-
ganizações não governamentais, coletivos populares, coletivos independentes e gru-
pos de comunicação alternativa na Internet, cabe salientar que esta não se configura 
apenas em comunidades virtuais e/ou em perfis (redes) digitais em “sites de redes so-
ciais”, como Facebook, Twitter etc. Sua presença também é constituída de meios (ca-
nais), ou seja, sites, blogs, plataformas colaborativas tipo Wiki, canais do YouTube e/
ou no Vimeo, de redes formadas dentro de aplicativos (WhatsApp, Instagram etc.), da 
criação e do uso softwares livres e de aplicativos alternativos, e de vários outros tipos 
de instrumentos de comunicação, transmissão de dados, articulação, mobilização, 
de denúncia e pedido de apoio, tais como, petições e abaixo-assinados, plataformas 
de consultas, plataformas streaming, fóruns, votações, campanhas, ferramentas de 
busca (hashtags), games (jogos) e símbolos representativos, emocionais ou satíricos 
(desenhos, memes etc.) que viralizam na Internet. 

Conjugadas com atividades presenciais em suas bases, dirigidas a seus públicos 
prioritários, com manifestações de rua e com o uso de estratégias para ganhar espaço 
e visibilidade por meio da grande mídia tradicional e dos portais na Internet, essas 
iniciativas simbolizam o empoderamento estratégico de meios, formas e facilitadores 
da comunicação como mediadores e como arma simbólica para interferir na feitura 
da sociedade. Nesses processos, a pessoa assume o papel de sujeito da política para a 
ampliação dos direitos de cidadania. São formas de ativismo político-comunicacional 
visando transformar a realidade opressora que aflige amplos setores da população. 

O termo ativismo vem ganhando repercussão na academia explicada pela cres-
cente participação cidadã mais potencializada com a evolução da Internet que amplia 
as possibilidades de interatividade e de apropriação de suas conexões e ferramentas. 

O ativismo é uma estratégia de atuação intensa relacionada à finalidades es-
pecíficas, com o emprego de táticas claras e carregada de sentimentos de vontade de 
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interfrir, colaborar e transformar e, às vezes, marcada pela transgressão movida pela 
esperança e senso cívico. 

Jordan (2002, p. 12, tradução nossa), lembra ser o ativismo

[...] essencialmente algo feito junto por muitas pessoas, mas [...] o essencial para o 
ativismo não é simplesmente ser mais de um, [...] mas compartilhar um sentimen-
to de solidariedade na busca da transgressão. Deve haver um senso de identidade 
compartilhada, o que pode ser melhor entendido nesse estágio como pessoas reco-
nhecendo um ao outro a raiva, o medo, a esperança ou outras emoções que sentem 
sobre uma transgressão. O planeta primeiro!

 
Desse modo, aponta-se para a força motriz do ativismo, uma causa que une e 

que desafia a atuação cívica de um coletivo. Segundo Henriques (2013, p. 96),

[...] as características o ativismo contemporâneo e dos novos circuitos de comuni-
cação dos movimentos sociais permite-nos compreender os processos de geração de 
estratégias comunicativas em duas grandes dimensões interconectadas [...]: a) ma-
nutenção de estruturas mobilizadoras horizontais – criação de condições de mobili-
zação em rede e de coesão entre os atores mobilizados; e b) processo de visibilidade 
da causa, do movimento e do seu posicionamento público. 

Midiativismo, que corresponde a junção de midia + ativismo (media + acti-
vism), na perspectiva progressitas, enfocada neste texto, desenvolve-se, modifica-se e 
amplia-se com o advento das tecnologias de informação e comunicação, na era da In-
ternet. Há especificidades no midiativismo segundo as tecnologias das quais se serve, 
mas também no âmbito de uma mesma tecnologia. Por exemplo, na Internet há o uso 
estratégico de espaços nela para difusão de informações com outras visões, dar visi-
bilidade a causas e mobilizar, mas também existe o hackativismo, que é uma forma 
de trnsgressão, de ação direta, no intuito de questionar as estruturas dominadoras. 

O midiativismo é grandemente incrementado por formas de jornalismo alterna-
tivo ou jornalismo comunitário, mas também existem outras modalidades de produ-
ções e de participação, no contexto dos movimentos sociais populares e organizações 
afins, como de documentários em vídeo, fóruns de discussão online, documentários 
fotográficos, perfis e redes em sites de mídias sociais e aplicativos etc., como já expli-
citado, mas também por meio da interferência nos media (obtenção de coberturas de 
suas atividades, mudança de políticas públicas e geração de infraestruturas alternati-
vas). Seus atores (e actantes) são variados e suas configurações complexas. 

O midiativismo pode ser: a) um tanto personalizado (midiativistas individu-
ais); b) parte das estratégias de movimentos sociais populares (por exemplo, a ação 
comunicacional do Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), do Movimento 
Passe Livre (MPL) etc.); c) derivado de ação de alguma ONG (como o Centro de 
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Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) e o Mídia Ninja10), sindicatos, redes 
e associações afins; d) desenvolvido por coletivos populares em bairros periféricos 
(Maré Vive, Favela em Foco, Ocupa Alemão – no Rio de Janeiro; e) o mote principal 
de ONGs ou coletivos que têm como vocação a atuação nos meios de comunicação 
tradicionais (alternativos ou presença nos convencionais) e/ou na Internet, como por 
exemplo, o Centro de Mídia Independente (CMI), o Global Voices, Revista Pillku, 
Media Leaks, que primam pela difusão de visões alternativas dos fatos e a cobertura 
de temas desprezados pelos media corporativos; f) do tipo “mídia tática” em que se 
busca a interferência direta em sistemas operativos (mídias, portais etc.), como, por 
exemplo, o que é feito pelo coletivo Anonymous.

Outra dimensão do midiativismo a ser compreendida está no âmbito de suas 
características do ponto de vista do “o que se faz nas”, “com” as, ou “sobre” as 
mídias, ou seja, a motivação e a estratégia de fundo o move e que dá o “tom” dos 
conteúdos disseminados. Nessa perspectiva, consideramos que a tipologia de Ali-
ce Mattoni (2013) lança luz para esse entendimento. Ela sugere três categorias para 
o entendimento do fenômeno midiativismo (media activism): ativismo “através dos 
meios” (through the media), “ativismo nos meios” (ativismo in the media), e “ativis-
mo sobre os meios” (about the media).

Ativismo “através dos meios” é quando “[...] os ativistas usam as tecnologias 
mediáticas para organizar, promover e somar em favor das atividades dos movimen-
tos sociais” (n. p., tradução nossa). Por exemplo, quando usam listas de endereços 
para coordenar a organização de uma greve, criam um site para patrocinar uma cau-
sa, usam diferentes equipamentos e artefatos para mediar e representar atividades 
dos movimentos sociais, desde a organização, promoção e representação dos mesmos 
até das manifestações públicas e protestos (MATTONI, 2013). Nessa categoria, en-
quadra-se ampla gama de iniciativas relacionadas aos movimentos sociais, associa-
ções, coletivos e organizações sem fins lucrativos que incluem os media em todos 
seus suportes tecnológicos a que têm acesso como estratégia para gerar e difundir 
conteúdos, a fim de dar visibilidade à causa, mobilizar e posicionar-se publicamente. 

Ativismo “nos meios” 

[...] de forma mais restrita, o ativismo mediático também é uma forma de ativismo 
no ambiente de mídia, assumido como o espaço para subverter símbolos e ícones 
que representam os temas controversos envolvidos pelos ativistas. Um exemplo de 
ativismo mediático na mídia é a prática de interferências culturais que visam subver-
ter códigos culturais dominantes (MATTONI, 2013, n. p., tradução nossa). 

Tais interferências são representadas pelas vanguardas artísticas e outros gru-
pos apocalípticos, como os que expõem as fragilidades dos grandes meios de comu-
10 Mídia Ninja quer dizer Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. É vinculado ao coletivo 
Fora do Eixo. Ver http://midianinja.org/# 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

56

nicação (mainstream media) e da cultura dominante. Há diversidade de iniciativas11, 
incluindo as dos grupos adeptos a práticas de “cultura jammer” (MATTONI, 2013; 
DERY, 1993), que usam mecanismos hackers de disrupção direcionados aos meios, 
como a invenção de histórias irreais para chamar a atenção da mídia, e da ação coor-
denada para provocar estrangulamento (grande uso simultâneo de um site) ou envio 
de tweets (no Twitter), curtidas (no Facebook) ou E-mails de modo a ou configurar 
determinada posição ou congestionar certos processos. Práticas mais candentes nessa 
linha de ativismo nos meios, cuja repercussão se aflora na Internet, mas com reper-
cussão na grande mídia tradicional, são as identificadas com as táticas do hackativis-
mo, mídia tática ou ação direta, como, por exemplo, o Anonymous, um grupo sem 
líderes que prega a liberdade de expressão, a dignidade e a justiça, e não quer institu-
cionalizar-se12. Outros coletivos ou organizações são comprometidos com divulgação 
de mensagens/documentos sigilosos de empresas e governos, a título de democratizar 
a informação secreta, como a organização não governamental transnacional denomi-
nada Wikileaks13, que defende a ética na diplomacia, na vida econômica e na política. 

A categoria “sobre os meios (e a comunicação)” procura dar conta do midiatia-
vismo no sentido das iniciativas que discutem os meios – suas práticas, estratégias e 
estruturas, e as políticas de comunicação. Para Mattoni (2013, n. p., tradução nossa), 
trata-se do ativismo sobre os media e a comunicação, vistos como questões contro-
versas e campos de luta em si mesmos. “Este tipo de ativismo mediático pode ser 
visto como um movimento social em si, cujo objetivo é reformar as políticas de mídia 
no nível nacional e transnacional”. No entanto, há autores como Hackett e Carroll 
(2006) que preferem considerar “[...] o ativismo sobre a mídia e a comunicação como 
um conector entre diferentes movimentos em vez de um movimento social em sentido 
estrito” (apud MATTONI, 2017, n. p.). São bons exemplos o Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação (FNDC)14, o Coletivo Brasil de Comunicação So-
cial (Intervozes)15, no Brasil, além de vários Obsevatórios de Mídia e de Comunicação 
existentes mundo afora.

Outra dimensão de ativismo mediático que cabe nessa categoria é ação de gru-
pos ativistas engajados que “[...] alteram o ambiente dos media no nível material, 
especialmente no ciberespaço: além de se envolver em apresentações de protesto, eles 
também fornecem conteúdos, software [livre] e infra-estruturas” (MATTONI, 2013, 
n. p., tradução nossa). A título de exemplo, podemos mencionar o Movimento Sof-
tware Livre16 (Open Source Movement) e a Enciclopédia Livre Wikipédia. 

11 Ver Mattoni (2013).
12 Ver http://www.anonymousbrasil.com/ 
13 Ver https://wikileaks.org/ 
14 Ver http://www.fndc.org.br/forum/quem-somos/ 
15 Ver http://intervozes.org.br/quem-somos/ 
16 Ver https://ansol.org/filosofia
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Como pode-se deduzir, as configurações do midiativismo são complexas por-
que são multifacetas e plenas de criações e interfaces. Mais do que etiquetar inicia-
tivas com denominações rígidas e estabelecer fronteiras, por um lado, entre meios 
tradicionais de comunicação apropriados ou recriados no midiativismo (os impres-
sos, sonoros, audiovisuais) e aqueles ancorados na Internet e, por outro lado, entre 
presencial e online, o importante é entender o fenômeno no seu conjunto, até porque 
atividades sociocomunicativas nesses “mundos” se confundem por suas intersecções 
na vida diária, nas práticas sociais e no âmbito das convergências tecnológicas. 

Seus processos são distintos, não só porque os seus protagonistas o são, mas 
porque as razões que move o midiativismo são diferentes e demandam estratégias 
e táticas diferentes. A complexidade relaciona-se também às especificidades 
relacionadas às tecnologias incorporadas e à multiplicidade de artefatos, linguagens, 
formatos, formas e facetas que constituem o fenômeno, ou melhor, os fenômenos do 
midiativismo. São aspectos que justificam e talvez ajudem a entender o surgimento 
de termos17, tais como, comunicação alternativa, mídia alternativa, mídia radical, 
comunicação livre, mídia livre, midiativismo, ciberativismo, videoativismo, mídia 
tática, hackativismo, midialivrismo, clickativismo, ativismo digital, entre tantos 
outros.

Com esse emaranhado de teias, há outro indicador das complexas configurações 
do midiativismo: o fato de estar inserido num contexto de antagonismos inerentes ao 
próprio sistema no qual estão presentes as práticas de comunicação alternativas e 
alterativas. Ao mesmo tempo em que as forças progressistas se empoderam de técnicas 
e tecnologias e as põem a serviço do coletivo, das minorias e da universalidade, 
acabam por se submeter às lógicas e controles dos grandes sistemas proprietários, ou 
seja, do Facebook, Google, Amazon e outros. Trata-se de tema controverso.

Essas grandes corporações transnacionais, proprietárias dos sites de redes 
sociais, por meio das quais grande parte da comunicação se efetiva, não controlam o 
conteúdo das mensagens, mas

 
[...] definem o formato por meio do qual as informações são organizadas e poste-
riormente usadas para fins comerciais. Assim, o formato das redes está diretamente 
relacionado com o objetivo comercial de obter a maior quantidade possível de infor-
mações sobre as pessoas e suas preferências, construindo perfis de usuários com gran-
de valor comercial. [...] Se por um lado as redes sociais permitem uma comunicação 
horizontal, por outro, estruturam-se de tal maneira que não favorecem um debate 
argumentativo, predominando a simplificação e a polarização (SORJ, 2016, p. 32). 

Tais aspectos são relevantes, mas há outros complicadores. Cada vez mais a 
questão do controle assegurado por interesses econômicos se estende a outras esfe-
ras, como a política e a ideológica. Com tamanho sistema de Dados (Big Data), o 
17 Sobre os conceitos de algumas dessas expressões, ver Andrade (2016, p. 79-110). 
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poder dessas corporações é enorme. Elas têm uma imensidão de dados – conseguidos 
gratuitamente –, que manejam sem precisar ir a campo fazer pesquisas de mercado e 
podem controlar perfis de usuários e fazer usos segundo o jogo de interesses político e 
econômico compactuados com governos e forças de segurança; do ponto de vista dos 
usuários, há a ilusão de uma total liberdade em suas buscas, ainda que o sistema de 
algoritmos hierarquize os conteúdos e condicione as buscas. Se, por um lado, existem 
todos esses antagonismos que, em síntese, podem ser colocados como decorrentes 
da privatização das descobertas científicas – cristalizadas na Internet –, que são pa-
trimônio da humanidade, e a apropriação privada também dos dados de pessoas, 
grupos, movimentos sociais, organizações etc. para fins não claramente identificados 
pelos cidadãos/cidadã, por outro, existe também nesse mesmo patamar um espaço 
desejável para se construir algo em favor da ética da universidade, o sentido bem co-
mum à coletividade como força motriz da história.

Assim sendo, sem os excessos de visões ingênuas de tecnologia, faz todo o sentido

O paradigma da tecnopolítica (Toret, 2013) [que] se distancia de conceitos reducio-
nistas como ciberativismo e clickativismo, para apontar a emergência de uma nova 
consciência política, onde as multitudes conectadas se apropriam dos meios digitais 
e ao mesmo tempo se adaptam à la lógica das redes para empoderar-se e levar a 
cabo novas ações políticas. Frente a uma política tradicional cada vez mais vertical e 
surda às demandas populares, as multitudes têm encontrado nas novas redes digitais 
uma forma de organização política e, paralelamente, uma nova maneira de pensar e 
redefinir o horizonte do político (TRERÉ, 2016, p. 54, tradução nossa). 

Considerações finais

O termo midiativismo (media activism) aponta, em sentido amplo, para um 
fenômeno social de múltiplas perspectivas, cujos “atores”  são tanto do âmbito dos 
movimentos sociais e organizações não governamentais quanto grupos independen-
tes, coletivos e cidadãos/cidadãs que desenvolvem ativismo mediático por meio de 
meios de comunicação, dentro deles e sobres eles, ou “através”, “nas” ou “sobre” as 
mídias, tomando emprestadas a terminologia de Alice Mattoni (2013).

As iniciativas perpassam a história e se configuram no bojo das tecnologias 
de cada época, porém sem que as mais atuais suplantem as anteriores, pois existe 
a confluência delas em conformidade com a realidade concreta e as estratégias em 
questão. Atualmente, ampliam-se as formas e a intensidade do midiativismo dado 
o crescente empoderamento das tecnologias digitais, facilitado pela Web 2.0, banda 
larga e a popularização do Wi-Fi (redes sem fio), e do desenvolvimento de alter-
nativas tecnológicas próprias, especialmente aquelas do âmbito da computação e 
Internet (software livre18, aplicativos, redes de telefonia celular comunitárias etc.). 

18 Ver https://ansol.org/filosofia
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No entanto, há que se reconhecer o papel importante do jornalismo alternativo 
e das mídias alternativas que existem, pelo menos desde o século XIX, para a práxis 
do ativismo mediático que perpassa as tecnologias tradicionais e as digitais, dos im-
pressos e telecomunicações à informática e à onipresente World Wide Web (www) 
dos dias atuais.

A imprensa alternativa tem uma importante marca histórica na identificação, 
produção e difusão de conteúdos informativos a partir de visões e abordagens alter-
nativas e críticas dos acontecimentos, dos media e do mundo, portanto, o midiati-
vismo não é algo apenas da era da Internet. As iniciativas de meios e comunicação 
alternativa, e/ou populares e comunitários, são símbolos do desencanto e da discor-
dância com o rumo das sociedades mercantilizadas e dominadas por oligopólios ou 
monopólios dos meios de comunicação em mãos das classes dominantes. São símbo-
los de lutas por uma sociedade igualitária em liberdade de expressão e direitos. Claro 
que existe também o ativismo de cunho conservador que, inclusive, tem tido mais 
repercussão nessa era de Internet, mas não foi objeto deste texto. Nossa abordagem 
enfatiza o midiativismo a partir das forças progressistas, como já foi citado, porque 
é nelas que está o interesse de denúncias e o grito por mudanças em favor dos desfa-
vorecidos das benesses do capitalismo e da democracia em todas as suas dimensões 
como direito de todos. Estas inspiram mudanças, enquanto as neoliberais e conserva-
doras querem conservar privilégios e manter “ordens” estabelecidas que favorecem a 
desigualdade social. 
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