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RESUMO

No texto ora apresentado, traço uma análise do midiativismo com base nas investi-
gações por mim realizadas com dois grupos que produzem comunicação comunitária 
e autóctone, respectivamente, no Recôncavo (mais especificamente, em Salvador e 
Região Metropolitana) e no Extremo Sul (mais especificamente, em Caravelas) da 
Bahia. Para tanto, considero a especificidade dos contextos nos quais os grupos pro-
duzem iniciativas de comunicação inclusiva, representativa, participativa, colabora-
tiva e coletiva. Levo em consideração o fato de um grupo estar situado em periferia 
rural, distanciada a quase mil quilômetros da capital, e o outro grupo, em periferia 
urbana, na capital do Estado. Considero as formas e os modos com que esses jovens 
se apresentam e se autorrepresentam nos seus produtos a fim de obterem reconheci-
mento na esfera pública. Como a intenção é sempre combater a ausência ou a pre-
sença negativada em mídia, ao produzirem um tipo de comunicação alternativa à 
grande mídia, criam comunicação contra-hegemônica à comunicação hegemônica. 
O primeiro grupo faz cinema comunitário para chamar a atenção para os proble-
mas e prioridades da comunidade, quase sempre, relacionados às questões do meio 
ambiente. O segundo grupo, ao atuar nas redes sociais, promove um tipo de comuni-
cação que permite criar uma contrainformação sobre si. Desse modo, transformam 
comunicação em movimento social, produzindo, assim, um tipo de comunicação 
midiativista, por meio de experiências de subjetividades individuais e coletivas, sin-
gulares e universais, compromissadas com a ação política, ao defenderem o reco-
nhecimento da diversidade étnica e cultural e o combate ao racismo e à intolerância 
religiosa – o que contribui, de modo mais amplo, para a conquista da cidadania por 
grupos desprestigiados e juridicamente vulneráveis frente aos recortes de raça e etnia, 
gênero, classe, regionalismos, localismos e pertencimento religioso. 
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Midiativismo na Bahia: 
o caso do cinema de  afro-indígena e a rede 

de jovens de axé

Entrada

No artigo ora apresentado, parto da minha trajetória no campo da comuni-
cação comunitária e popular e do midiativismo desde que cheguei à Bahia, em 2006. 
Sinto-me motivado a escrever sobre a minha experiência, tanto por considerar a espe-
cificidade dos contextos sobre os modos de fazer comunicação comunitária e popular 
e, por extensão, como explicarei adiante, midiativismo, como também pelo fato de 
reconhecer a importância desse e-book para os estudos dos modos e formas de comu-
nicação inclusiva, horizontal, democrática e, por isso, ativista. 

Ressalto que aqui utilizarei as expressões comunicação comunitária e popular 
e midiativismo como coisas sinônimas. Faço isso, pois considero que toda comuni-
cação comunitária é popular, já que feita pelo povo, a fim de contribuir para a solu-
ção de problemas e prioridades de grupos e comunidades juridicamente vulneráveis 
(SODRÉ, 2005). Isso leva a crer que é sempre uma comunicação alternativa à grande 
mídia. E, como sabemos, para que seja alternativa às grandes empresas (conglomera-
das) de comunicação, é necessário que resista e combata as pressões do mercado su-
gestionado por essas mesmas grandes empresas corporativas de comunicação. Nesse 
sentido, essa comunicação coletiva, feita pelo povo, feita por grupos e comunidades 
desprestigiadas, desfavorecidas, desprivilegiadas, é sempre uma comunicação ativis-
ta, política, combativa, midiativa.

Também é importante pelo fato de lançar luz, dar visibilidade, a questões an-
tes invisibilizadas, tornadas menores e insignificantes pelas esferas de poder, mesmo 
quando extremamente importantes para as suas comunidades. Ao inverter a ordem, 
dar relevância a algo que fora tratado como irrelevante, a comunicação feita pelo 
povo, por integrantes das classes populares, por integrantes dos movimentos sociais, 
transforma-se num tipo de artifício que ativa mecanismos de transparência e percep-
tibilidade sobre causas e demandas, problemas e prioridades de interesse público. 

 Midiativismo é, pois, o movimento feito por grupos que fazem comunicação 
que se contrapõe à grande mídia. Como é organizada pela coletividade, transfor-
ma-se em movimento social e prática política. Desse modo, é um movimento social 
de mídia independente, já que não é produzido pelas grandes empresas de comuni-
cação, pela grande mídia. No caso do Brasil, tem sido muito bem representado por 
movimentos de mídia independente que surgem no vácuo deixado pela grande mídia 
acerca de matérias de interesse popular, que vão contra os interesses do empresariado 
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e dos representantes políticos, como no caso do aumento de passagens de ônibus nos 
grandes centros metropolitanos do país ou da descriminalização da maconha. 

Na Bahia, os casos de midiativismo por mim analisados foram motivados pela 
invisibilidade estruturada pela ausência ou pela presença desqualificadora. Primeiro, 
uma ausência de representação; pelo fato de não se verem representados, marcando 
uma ausência que se estrutura pela falta, pela não presença. Depois, pela presen-
ça, porém, negativada, pejorativa, deturpada. Todas as duas formas de invisibilizar 
provocam o que tenho tratado como apagamento, que foi o grande motivador para 
que os dois grupos por mim investigados elaborassem modos de comunicação inde-
pendente, autônoma, criando, desse modo, um tipo de midiativismo que clamava, 
sobretudo, a presença positivada. 

Em Caravelas, o Cineclube Caravelas e o jornal impresso O Timoneiro são 
frutos de um movimento artístico e cultural que já vinha sendo desenvolvido desde 
o início dos anos de 1990, com o surgimento do Movimento Cultural Arte Manha. 
Ambos os projetos, o cineclube e o jornal, somente foram possíveis graças às parce-
rias travadas entre as lideranças do movimento cultural caravelense e profissionais de 
fora, que acorrem àquela região por conta do arquipélago de Abrolhos, importante 
conjunto de ecossistemas marinhos e detentor da maior biodiversidade marinha do 
Atlântico Sul. Caravelas abriga a sede do Parque Nacional Marinho de Abrolhos. 
Além disso, abriga expressivo número de organizações não governamentais, preo-
cupadas com questões relativas à natureza e ao meio ambiente. O encontro entre 
lideranças locais, produtores culturais locais e profissionais advindos de outras re-
giões do país e do mundo fez de Caravelas, no início dos anos 2000, um celeiro de 
emergente e expressiva produção cultural e midiática, mesmo distanciada a quase mil 
quilômetros da capital do Estado. 

Em Salvador, a campanha de mobilização de jovens de terreiro teve início com 
a importante participação de organizações não governamentais e de terceiro setor. 
Esse não foi um movimento isolado, mas parte de um movimento de mobilização de 
jovens de terreiro que vinha conquistando diversas regiões do país. Na Bahia, a ONG 
Koinonia, com sede no Rio de Janeiro, e que se define como entidade ecumênica in-
teressada em promover ações de fortalecimento entre grupos vulneráveis, promoveu 
importantes ações no ano de 2015. Os encontros ocorridos no mundo off-line eram 
resultado do conjunto de ações e iniciativas que vinham sendo desenvolvidas no am-
biente virtual, por meio do acesso à rede mundial de computadores, a Internet, e da 
participação nas redes sociais de Internet por jovens de terreiro. Vejamos cada um 
dos casos. 
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1 O cinema de brodagem no Extremo Sul da Bahia

A pesquisa em Caravelas ocorreu entre os anos de 2007 e 2010. Foi financiada 
por três agências de fomento, em diferentes etapas e editais de financiamento, e con-
tou com a participação de quase vinte pessoas, entre pesquisadores, bolsistas e técni-
cos. Tivemos desde sempre a ajuda indispensável dos integrantes do grupo, objeto da 
investigação, o Movimento Cultural Arte Manha. 

Caravelas está distanciada novecentos quilômetros de Salvador. O distancia-
mento da capital Salvador, centro político e financeiro do Estado, é mais um dos 
fatores determinantes para a invisibilidade da região e de sua população. Boa parte 
dos problemas da região diz respeito às questões ambientais. Ao mesmo tempo em 
que presencia o desmatamento da Mata Atlântica por conta da expansão de áreas 
de cultivo de eucaliptos para a produção de celulose, Caravelas tem recibo finan-
ciamentos estrangeiros para elaboração de projetos socioambientais e concretizado 
parceiras com diversas empresas e organizações não governamentais, devido à sua 
proximidade com o Parque Nacional de Abrolhos. Em contraposição, nenhum dos 
projetos em atividade na cidade contava, até alguns anos atrás, com apoio dos órgãos 
públicos locais. 

Expressiva área de manguezal do município quase foi transformada no maior 
centro de carcinicultura do país. Não fossem as muitas manifestações promovidas 
pelos seus moradores e por grupos de defesa do meio ambiente contra o projeto de 
criação do polo de carcinicultura, além do expressivo movimento para a criação de 
uma reserva extrativista na região (a RESEX Cassurubá, criada em 2009), Caravelas 
teria sucumbido aos impactos provocados pela criação de camarões em viveiros em 
seus manguezais. 

Caravelas concentra expressivo número de organizações de movimento popu-
lar, entre estas: o Grupo Afro-Feminino Dandara e o Grupo Afro-Cultural Umban-
daum. As organizações contam com parceria direta do Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos/IBAMA; da ONG ECOMAR, responsável pelo Projeto Meros do Brasil; 
do Instituto Baleia Jubarte; e da Fundação Overbrook (para a impressão gráfica do 
jornal e de todo tipo de material impresso). As parcerias envolvem tanto a oferta de 
recursos, a concessão de espaço físico, como a doação de equipamentos (câmeras, 
computadores etc.) e softwares (Movie Maker, Avid Express e Adobe Premiere). A 
sede do parque é o local utilizado para edição dos filmes e manipulação das foto-
grafias, transformando-se em ilha de edição, laboratório de fotografia, computação 
gráfica e sala de aula. 

Vale, ainda, ressalvar o significativo declínio, na região sul da Bahia (Sul, Baixo 
e Extremo Sul), da economia do cacau e o fraco investimento na indústria turísti-
ca, que alimenta um turismo de baixa qualidade, mesmo concentrando os maiores 
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fragmentos de Mata Atlântica na região Nordeste e os mais importantes bancos de 
corais de recifes do Atlântico Sul. Por isso, todas as organizações contempladas além 
de preocuparem-se, de modo geral, com as questões de cidadania, desenvolvimento 
humano e participação comunitária, debruçam-se, sem exceção, sobre questões rela-
tivas ao meio ambiente e às relações étnico-raciais, mais propriamente.

Fora da sede do município há ainda significativo número de projetos que têm 
por finalidade contribuir para o desenvolvimento sustentável da população de pesca-
dores e marisqueiras, artesãos, quilombolas e assentados estabelecidos em áreas de 
proteção ambiental ou em vias de desmatamento. 

Como o município é formado por maioria negra e mestiça, com fortes traços 
indígenas dos povos que, ainda hoje, habitam a região Sul da Bahia, o movimento 
cultural caravelense tem reivindicado a (auto)classificação afro-indígena como recur-
so identitário e marcador da diferença, ao considerar as heranças étnico-raciais que 
refletem diretamente nas características da cultura local. 

O Arte Manha é exemplo típico das articulações entre arte, comunicação e mo-
bilização social, midiativismo. Congrega a lógica de que expressões e manifestações 
em arte permitem trazer à tona problemas e prioridades que afligem, de modo especí-
fico, grupos ideologicamente minoritários e, por extensão, juridicamente vulneráveis, 
tornando tais problemas e prioridades visíveis para o mundo, num tipo de midiati-
vismo muito particular, já que reúne expressões em artivismo, ou seja, de criações 
estéticas como ações políticas. 

Se, num primeiro momento, o grupo priorizava apenas a arte e suas expressões 
como elemento central em suas atividades, após bom tempo utilizando recursos de 
mídia como ferramentas para registro, divulgação e documentação (fotografia e ví-
deo, mais especificamente), seus componentes perceberam que produtos audiovisuais 
poderiam se transformar em fortes aliados para o fortalecimento das propostas do 
grupo: formulação de políticas inclusivas e democratização da arte, como favoreci-
mento de ações cidadãs, de atitudes autoestimadas e reconhecimento. A expressiva 
produção de audiovisuais e a importância creditada a esse tipo de produção resultou 
na criação de um polo de produção de vídeos e de um cineclube de rua e comunitário 
(com exibição em espaço aberto, no meio da rua), o Cineclube Caravelas.

O Cineclube funciona por meio de modos colaborativos de produção. Um dos 
documentários realizados pelo grupo e, certamente, o mais premiado, foi feito em 
parceira com uma ONG inglesa que, em troca do documentário concluído, cedeu os 
equipamentos utilizados na produção (câmera de última geração) e na edição (um 
computador de última geração, Mac Pro, da Apple), assim como a aprendizagem 
para manuseio dos equipamentos. Por isso, dizemos que, ali, fazem cinema de bro-
dagem. 

Chamamos de cinema de brodagem esse tipo de iniciativa, colaborativa, que 
tem sido tratada por diversos autores debruçados sobre o caso do cinema pernambu-
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cano contemporâneo. Aqui, devem ser consideradas as afetividades compartilhadas 
entre produtores de um mesmo filme. Pelo fato de acreditarmos que muito do que se 
tem dito sobre o cinema pernambucano pode ser visto no cinema feito em Caravelas, 
atribuímos o mesmo termo, cinema de brodagem, ao cinema de Caravelas. 

Na articulação entre arte como forma de expressão e mídia como instrumento 
de informação e de exercício político, o Cineclube produziu nos últimos dez anos 
mais que uma dezena de filmes, com toda a sorte de recursos para produção audio-
visual – de equipamentos profissionais a celulares, passando por uma ilha de edição 
provida de excelentes recursos –, mesmo que no início não tivessem o apoio de uma 
secretaria de cultura, inexistente no município àquela época.

Mostramos que existem formas de confrontarmos os grupos que estão no poder 
em Caravelas! São forças políticas que buscam nos esvaziar como pessoas com o 
abandono da cidade, do nosso patrimônio… Neutralizar nossa riqueza cultural. 
Mostramos que é possível nos organizarmos, que a partir da própria população 
podemos criar, construir outras possibilidades para a cidade. Quando um filme de 
Caravelas ganha um prêmio na capital cultural do país chegamos para essas pessoas 
e perguntamos: E aí? (O TIMONEIRO, 2007)1.

Instâncias de intencionalidade na produção audiovisual caravelense e, por ex-
tensão, articulações e negociações entre processos de produção e recepção, repre-
sentação e reconhecimento, fazem do Cineclube Caravelas uma espécie de base para 
um Estado ampliado, como proposto por Gramsci (2004), que elabora consensos e 
mediações entre a cidade, seu governo e seus moradores, além de trazer à tona toda a 
sorte de questões identitárias e de pertencimento (gênero, sexualidade, raça e etnia, 
geração, classe e regionalismos). Ou seja, a partir das suas especificidades, transfor-
mam “arte desinteressada” em “comunicação engajada”, em midiativismo.

[…] a comunicação da cultura depende menos da quantidade de informação cir-
culante do que da capacidade de apropriação que ela mobiliza, isto é, da ativação 
da competência cultural das comunidades. […] O comunicador deixa, portanto, 
de figurar como intermediário – aquele que se instala na divisão social e, em vez de 
trabalhar para abolir as barreiras que reforçam a exclusão, defende o seu ofício: uma 
comunicação na qual os emissores-criadores continuem sendo uma pequena elite 
e as minorias continuem sendo meros receptores e espectadores resignados – para 
assumir o papel de mediador: aquele que torna explícita a relação entre diferença 
cultural e desigualdade social, entre diferença e ocasião de domínio e a partir daí 

1 Fala de Jaco Galdino é integrante do Grupo Arte Manha, em Caravelas, e idealizador do Cineclube Cara-
velas. É o diretor e videomaker que mais vídeos produziu no Cineclube. Atualmente, é secretário de Cultura 
do Município e integrante de uma família de artistas e produtores culturais muito participativa nas ações 
culturais promovidas na cidade. Entrevista publicada no jornal comunitário O Timoneiro, edição n. 4, jun./
jul. 2007 (o jornal é outro projeto do Grupo).



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

406

trabalha para fazer possível uma comunicação que diminua o espaço das exclusões 
ao aumentar mais o número de emissores e criadores do que o dos meros consumi-
dores. (MARTÍN- BARBERO, 2003, p. 145).

Ao reconhecer a necessidade de produzir vídeos que sejam representacionais 
e que contemplem traços de reconhecimento pelo público, Jaco Galdino (e tantos 
outros produtores das periferias brasileiras) faz saltar aos olhos a importância da 
intencionalidade e especialização tanto da produção, como da recepção, revelando 
assim o importante papel creditado ao público e às audiências como codificadoras e 
decodificadoras daquilo que o produtor inseriu na mensagem. Afinal, a própria ideia 
de cinema de rua e comunitário indica o importante papel do público e audiência 
naquilo que, afinal, reconhecemos como recepção ativa. Nesse sentido, o cinema que 
se faz sobre Si, autóctone, quer seja exibido para o Outro, quer seja para Si Mesmo, 
terá o importante papel de suscitar a afirmativa, elaborada por Hall (2003), de que a 
distinção entre denotação e conotação é apenas analítica – indicativa dos diferentes 
níveis em que as ideologias e os discursos se cruzam, e não da presença ou ausência 
da ideologia na mensagem.

Se a produção de vídeo sobre a periferia quebra a universalidade de códigos 
que, no caso brasileiro, parece estar erigida sobre uma produção que representa a 
periferia a partir de um modelo de caos metropolitano como tido e visto no eixo 
centro-sul do país, os vídeos autóctones, produzidos na, pela e para a periferia, pa-
recem significar uma nova “estética de periferia”. Isso porque, se não fogem tão ra-
dicalmente dos moldes pré-definidos pela produção hegemônica, contribuem para a 
destituição da carga de dominação presente na produção hegemônica, reelaborando 
novas esferas de dominância e preferência. Afinal, seus produtores, até então tidos 
como receptores passivos, elaboram a codificação a partir de uma longa experiência 
com a decodificação da mensagem. Ao conotar e denotar tais mensagens, seja no 
processo de produção, seja no processo de recepção, transformam-nas em práticas 
sociais, permitindo que o circuito comunicacional se complete e produza efeitos. Do 
contrário, como sugere Hall (2003), “[...] não poderíamos falar de uma efetiva troca 
de comunicativa”. (p. 398).

Tais trocas são importantes, pois promovem a inclusão de novos atores no cená-
rio midiático, com a inclusão de novas mídias e produtos no panorama mundial, além 
de encontrarem nos recursos midiáticos importantes suportes para desenvolvimento 
de novas expressões e alianças político-sociais entre Estado, governo, democracia, 
terceiro setor, sociedade civil e grupos ideologicamente minoritários. Elaboram, as-
sim, novos modos de representação contra-hegemônicos, acenando para a promoção 
de políticas públicas voltadas à inclusão social e à redução da desigualdade social, 
por meio de recursos de comunicação popular e do midiativismo. 
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A expressividade de redes de solidariedade, organizadas entre sociedade civil 
e terceiro setor, faz emergir, a partir dos recursos de mídia, vozes subalternizadas 
e invisibilizadas, excluídas dos projetos de cidadanização, por meio de “[...] atores 
coletivos cívicos – associações voluntárias, movimentos sociais, porta-vozes de cau-
sas” (MAIA; CASTRO, 2006, p. 26). Isso cria novas formas de produção artística e 
cultural, como ações inclusivas e novas utilizações de tecnologias na [off] indústria 
cultural [periférica] – elaborando algo em torno do conceito de redenção pela arte e 
pela tecnologia.

Se as características no plano das produções culturais não são universais, para 
o caso das questões sociais acontece o mesmo. Baseadas em prioridades estritamente 
locais, as “causas” determinarão o ponto de distinção entre um modelo universal e 
uma tônica local de reivindicações e prioridades. São privilegiadas as causas sociais; 
entre estas, toda sorte de desigualdades e de ações discriminatórias, assim como a 
necessidade de inserção desses tidos como Outros no âmbito da esfera pública polí-
tica. Com isso, passam a criar produtos próprios, autorais, responsabilizando-se não 
somente pela produção, como também pela emissão e distribuição. De coadjuvantes 
a protagonistas, de receptores passivos a emissores ativos.

Ao enfocar a esfera pública de visibilidade midiática e sua relação com o de-
senvolvimento da ação política por parte de grupos minoritários, baseamo-nos na 
hipótese de que tal tipo de prática coletiva contribui não apenas para deslocar lugares 
e vozes no espaço público, mas também para o surgimento de formas alternativas de 
visibilidade pública midiática, ao reconhecer que a construção e a consagração dessas 
formas de aparecimento e visibilidade (midiáticas) dependem da ação política com-
partilhada entre sociedade civil, movimentos sociais e setores do governo.

Por esfera pública, entendemos, aqui, a dimensão na qual se constitui um pro-
cesso de formação de opinião pública, a partir da participação de atores públicos 
e privados, regulamentada para o estabelecimento de leis gerais para aplicação no 
âmbito do privado, mas, objetivamente, relevante para o âmbito do público. Um tipo 
de esfera que medeia a relação entre público e privado, entre sociedade civil e Estado, 
como sugere Habermas (2003). Outra concepção nos remete à ideia de esfera pública 
como espaço de aparência (mesmo em contextos de aparência derivada da exposição 
midiática). Nesse caso, a esfera pública aparece como condição sine qua non para 
que o ato de aparecer no espaço público promova a condição da existência real, a 
objetividade de ser e estar no mundo, de se fazer ver e ouvir por todos, a concretude 
da cidadania por meio da visibilidade.

É em relação a esta múltipla importância da esfera pública que o termo ‘privado’, 
em sua acepção original de ‘privação’, tem significado. Para o indivíduo, viver uma 
vida inteiramente privada significa, acima de tudo, ser destituído de coisas essenciais 
à vida verdadeiramente humana: ser privado da realidade que advém do fato de ser 
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visto e ouvido por outros, privado de uma relação ‘objetiva’ com eles decorrente do 
fato de ligar-se e separar-se deles mediante um mundo comum de coisas, e privado 
da possibilidade de realizar algo mais permanente que a própria vida. A privação da 
privatividade reside na ausência de outros; para estes, o homem privado não se dá a 
conhecer, e, portanto, é como se não existisse. O que quer que ele faça permanece 
sem importância ou consequência para os outros, e o que tem importância para ele 
é desprovido de interesse para os outros. (ARENDT, 2000, p. 68).

2 A rede digital de jovens de terreiro

A pesquisa por mim coordenada sobre participação de jovens2 de terreiro na In-
ternet teve início em março de 2015. Nesse momento, encontra-se em fase de desenvol-
vimento. Desde então, contou com a ajuda de três bolsistas de Iniciação Científica. Teve 
como finalidade analisar os modos de participação dos jovens de axé na rede mundial 
de computadores e as formas de organização de redes de solidariedade off-line como 
jovens religiosos. A especificidade do caso deveu-se ao fato de corriqueiramente pen-
sarmos as juventudes religiosas como sendo constituídas, única e exclusivamente, por 
grupos de jovens cristãos – católicos e evangélicos, com particular participação dos 
jovens evangélicos neopentecostais e dos jovens católicos carismáticos.

Também entendíamos que os recortes de raça, etnia, classe e localismos, que 
alijam os jovens integrantes de terreiros do imaginário de pertencimento a uma ju-
ventude religiosa e que os afastam das possibilidades de acesso à rede mundial de 
computadores e de uso de tecnologias de informação e comunicação apresentando-se 
como jovens de terreiros que são, muito se assemelham aos recortes que contribuem 
para a reprodução de ações discriminatórias, de intolerância religiosa, que, em al-
guns estados do país, chegam mesmo a se transformar em casos de ataque físico e 
depredação do patrimônio religioso afro-brasileiro3. Nesse sentido, o ativismo do 
jovem de axé, por meio da participação nas redes sociais fomentada pelo acesso à 
Internet, torna-se importante aliado de combate à intolerância religiosa e em prol da 
defesa da liberdade de culto. 

A pesquisa optou por somente analisar grupos de juventude de terreiros em re-
des sociais da Internet criados com base na cidade de Salvador e Região Metropolita-

2 Para a definição de juventude, utilizei o proposto pela Lei 11.129, de 30/06/2005, que cria a Secretaria Na-
cional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e o ProJovem, e que estabelece a faixa etária de 15 a 
29 anos como abrangendo o ideal de juventude.
3 Apesar de pensar o caso das religiões afro-brasileiras na sua totalidade (tambor de mina, jurema, xangô 
pernambucano, umbanda, batuque, terecô, babaçuê e toda a sorte de expressões religiosas de matriz africana 
praticas no Brasil), tenho privilegiado, por ordem de certa familiaridade, os grupos de jovens adeptos do can-
domblé. Como considero que a realidade concernente à participação de jovens nas redes sociais da Internet 
é peculiar à totalidade de expressões, aqui, utilizo os termos religiões afro-brasileiras, religiões de matriz 
africana e candomblé como termos equivalentes – o que não significa que não reconheça as especificidades de 
cada uma dessas expressões religiosas.
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na – mesmo que tenhamos encontrado um número pequeno de grupos fora da Bahia, 
porém significativo, já que constituído por grupos muito atuantes. Nosso interesse 
por Salvador dizia respeito não somente ao fato desta ser considerada a Roma Negra, 
a Terra de Todos os Santos, a Casa dos Orixás, a Cidade do Axé, ou melhor, a cidade 
que mais concentra tradicionais e importantes expressões de religiosidades de matriz 
africana no país, mas, sobretudo, pelo fato desta ser a capital com maior número 
populacional de negros e mestiços, de afrodescendentes, e, por extensão, pelo fato de 
estar situada num país racista, concentrar, com o Rio de Janeiro, as mais numerosas 
experiências de combate ao racismo e à intolerância. 

Foram três os grupos em redes sociais da Internet analisados. Todos são forma-
dos, majoritariamente, por jovens moradores de periferias, negros e mestiços4. Essa, 
uma especificidade do caso dos grupos investigados e criados em redes sociais da 
Internet na Bahia. As redes em outros estados, por exemplo, podem ter maioria de 
integrantes não negros. Nesse caso, as demandas podem ser comuns, mas, às vezes, 
com especificidades outras. 

São, na sua totalidade, grupos fechados, moderados por administradores que 
dizem quem pode ou não fazer parte do grupo, como base em suas experiências e 
posições dentro do culto. Jovens que têm dificuldade de se declararem integrantes 
de terreiros ou “macumbeiros” (categoria nativa que, quando utilizada por gente de 
fora, é considerada pejorativa, mas, positivada pelos de dentro), encontram nos gru-
pos virtuais importantes aliados para preservação das suas convicções e pertenças 
religiosas. Afinal, a pertença religiosa pode se apresentar com mais um importante 
elemento para a promoção de ações excludentes, edificando a quadra “preto, pobre, 
favelado e macumbeiro”, não, por acaso, um dos mais perversos estigmas sustentado-
res da discriminação e da intolerância. Desse modo, a juventude religiosa de matriz 
africana assume um novo compromisso com relação ao tornar-se visível. Afinal, além 
dos recortes de raça, classe e localismo, que vigorosamente a definem e que podem 
colocá-la em lugar de desprestígio, agora, o recorte de pertença religiosa aparece 
como um novo definidor de vulnerabilidade. Ou seja: além de negros, pobres e mora-
dores de periferias, são também “macumbeiros”. 

A rede social de Internet permite ao jovem integrante de terreiro, ao jovem de 
axé, não somente o encontro entre pares, entre iguais, mas, sobretudo, a possibilida-
de de apresentar-se como o que é, promovendo modos e formas de sociabilidade, e, 
sobretudo, criando redes de solidariedade, afinidades e interesses comuns. 

4 Pretendemos, no futuro, fazer um levantamento quantitativo que considere os recortes de raça e etnia, gêne-
ro, geração e classe dos integrantes jovens de terreiros que frequentam redes sociais e grupos sobre religiões 
de matriz africana, mais especificamente, o candomblé, em Salvador e Sul da Bahia. Até o presente momento, 
nossa análise sobre participação de jovens em redes sociais de Internet sobre religiões afro-brasileiras em seus 
termos étnico-raciais é determinada, única e exclusivamente, pela visualidade das imagens que compõem as 
fotografias dos perfis dos integrantes, assim como pelos conteúdos das suas apresentações. 
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Mesmo reconhecendo a importância das transformações acerca do acesso, uso 
e participação de jovens de axé na Internet, a questão que ainda hoje chama a atenção 
é o fato de serem poucos os grupos de redes sociais que tratam questões de interesse 
do universo religioso afro-brasileiro. Tal realidade, por sua vez, lança o olhar para o 
fato de que são poucos os jovens de terreiros que acessam a Internet como jovens de 
terreiro. Reconhecer essa realidade é importante, pois, a ausência da autoafirmação 
pode ser motivada pelas mesmas razões que alijam as classes populares, na sua maio-
ria negra, do acesso à tecnologia e à rede mundial de computadores. Nesse sentido, 
estar ou não estar na Internet pode ser importante ferramenta para refletirmos sobre 
ser jovem de terreiro e as formas de desigualdade que permeiam a vida dos jovens 
negros, pobres e adeptos das religiões afro-brasileiras. 

No Brasil, a exclusão digital, baseada, principalmente, nos recortes de raça, 
gênero e classe, sofreu alguns impactos desde que, nos últimos quinze anos, uma série 
de acontecimentos transformaram positivamente essa realidade. As mudanças foram 
provocadas por investimentos feitos pelo governo, a fim de proporcionar a inclusão 
digital (por meio de melhorias de acesso à rede e do barateamento do computador); 
aumento de poder aquisitivo e de compra das classes populares, promovido pelo úl-
timo milagre econômico brasileiro; acessibilidade a mídias e softwares de gravação 
de áudio; aumento na distribuição de softwares livres; propagação de tutoriais; ba-
rateamento de câmeras digitais e de celulares; “brasilianização” de softwares (antes, 
somente em inglês); proliferação de lan houses pelas periferias urbanas brasileiras 
(proporcionando o primeiro momento de familiarização com tecnologias digitais); 
concorrência entre provedores de acesso (provocada pela privatização das empresas 
de telecomunicações) e, por extensão, redução nos valores dos planos e mensalidades. 
Os investimentos em acesso à rede (exploração comercial da rede, cabeamento por 
fibra ótica, telefonia móvel); modernização e aprimoramento das tecnologias e equi-
pamentos para acesso (notebook, netbook, tablet, smartphone); criação de políticas 
públicas, a fim de garantir o acesso à rede; barateamento e facilidade na compra de 
tecnologias; crescimento do acesso em domicílio e, por fim, avanço do acesso móvel 
(com o surgimento do smartphone, sobretudo); também foram fatores fundamentais 
para alimentar transformações que colocariam consumidores das classes C e D com 
o público das classes A e B, até então, consumidores exclusivos da Internet no Brasil.

Entre os novos usuários de Internet, integrantes da classe C e D, incluiu-se sig-
nificativa parcela de adeptos das religiões afro-brasileiras, que concentra 43,8% de 
fiéis com rendimento mensal domiciliar de até 1 salário mínimo5. Essa última década 
e meia também registrou o crescimento nos índices de utilização e acesso à Internet 
entre brasileiros, de 20,9% da população acima de 10 anos em 2005 para 46,5%, em 
2011. O mesmo ocorreu com a aquisição de microcomputador com acesso à Internet; 

5 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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de 22.254.000 de residências em 2005 para 65.727.000, em 2011. Com o uso pessoal de 
telefone móvel não foi diferente; de 55.703.000 de pessoas com mais de dez anos em 
2005 para 115.433.000, em 20116. Tais transformações garantiram o ingresso massivo 
de adeptos de terreiros nas redes sociais. Para isso, também, contribuiu o surgimento 
e a popularização no Brasil, primeiramente, do Orkut7 e, depois, do Facebook8, assim 
como do mais popular site de carregamento e compartilhamento de vídeo, o Youtu-
be9, o que proporcionou a divulgação pública entre adeptos de eventos estritamente 
relacionados ao privado e “fechado” universo religioso afro-brasileiro. 

Ao considerar a positividade das transformações anteriormente citadas, as 
questões que se impuseram na pesquisa foram: por que jovens de terreiros estão fora 
das redes sociais?; por que jovens de terreiros estão presentes nas redes sociais?; por 
que estão nas redes sociais como jovens de terreiro?; por que não estão nas redes so-
ciais como jovens de terreiro? A ideia era analisar o uso de redes sociais de Internet 
como promotoras para organização de redes e grupos tanto na Internet, como no 
mundo off-line. 

A pesquisa revelou que os grupos de redes sociais na Internet servem como 
espaço de pronunciamento do jovem como integrante de terreiro que é. Afinal, comu-
mente, o jovem integrante das redes sociais de Internet não se autodeclara integrante 
de terreiro em seu perfil individual. Nesse sentido, as redes sociais na Internet servem 
como espaço de manifestação autodeclarada de pertença religiosa, lugar da visibili-
dade afrorreligiosa. 

A visibilidade promovida pela exposição da juventude de terreiros nas redes so-
ciais da Internet concretiza a participação cidadã do jovem de axé no seio da socieda-
de na qual, antes, encontrava-se invisível. Tal fato faz com que as redes sociais sejam 
mais que instrumentos para organização política do grupo. Passam a ser, agora, lugar 
da aparição, da visibilidade que concede reconhecimento, que atribui cidadania, no 
que Rose Rocha (2012) tratou por “cidadania visual”, e que “[...] expressa uma utopia 
da democratização das diferenças” (p. 37). 

[...] Um processo mediante o qual um grupo se auto-define, expressa seus desejos e 
aspirações e proclama seus direitos em sociedade. É um espaço de confrontação, de 
negociação e que se renegocia continuamente mediante uma luta no interior da so-
ciedade como um todo, mas ao mesmo tempo conservando a diferença, sua particu-
laridade. Buscam ser novos cidadãos, mas em uma sociedade nova, mais igualitária. 
Mas fazê-lo requer que se mudem relações de poder que estruturam a sociedade. 
(FLORES, n. d. apud ROCHA, 2012, p. 38).

6 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2005/2011.
7 Rede social criada em 2004 e desativada uma década depois.
8 O mais popular serviço de rede social, criado em 2004.
9 Criado em 2005.
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O modo com que jovens integrantes de terreiros, os jovens de axé, se apresen-
tam (por meio de blogs e sites) e se autorrepresentam (por meio de selfies) como o 
que são nas redes sociais (youtube, instagram e facebook), a fim de obterem reconhe-
cimento na esfera pública política, cria, desse modo, um novo panorama acerca do 
universo religioso afro-brasileiro. A ocupação da esfera de visibilidade pública, por 
meio da publicização das ações e iniciativas dos grupos de jovens de terreiros espa-
lhados pelo Brasil afora, contribui para a criação de um novo cenário em termos da 
produção de representações acerca do universo religioso afro-brasileiro. Serve, ainda, 
para colaborar com a criação de novas expressões culturais afro-brasileiras, centra-
das em já conhecidos elementos do mundo afro-brasileiro, mas, agora, articulados 
com elementos pertinentes ao universo da juventude, aos ideários de ser jovem no 
Brasil e no mundo. 

3 Cinema autóctone e webaxé

A participação de jovens de terreiros na Internet prova que a comunicação ati-
va, no que diz respeito ao cenário de atuação dos novos atores sociais, exerce impor-
tante papel, ao possibilitar a interação por meio de redes integradas e usos múltiplos. 
Por extensão, o midiativismo, ao atribuir protagonismo à juventude de terreiros, atua 
como importante agente para identificar uma nova configuração de atores sociais, 
que emergem e ganham visibilidade por meio da comunicação nas redes sociais, con-
figurando a ascensão dos grupos e comunidades subalternizadas, que, aos poucos, 
deixam o âmbito do privado para, finalmente, obterem visibilidade na esfera pública 
política, seja nas redes sociais da Internet, seja nas ruas. 

No caso do Cineclube Caravelas, importante foi considerar a positividade das 
ações do Cineclube para a rede de jovens do lugar, envolvidos com a produção da 
cultura local e preocupados com as questões ambientais e políticas da região. Im-
portante, também, foi o fato de proporcionar visibilidade à cidade, aos problemas e 
às prioridades dos seus moradores, numa região distanciada tanto simbólica, física, 
como geograficamente da capital. 

No caso da rede de jovens de terreiro, importante foi perceber o modo com que 
a juventude do axé cria redes de solidariedade on-line que se desdobram em redes de 
solidariedade no mundo off-line, por meio da organização do grupo em seus aspectos 
sociais, culturais e políticos, que servem como importantes medidas para se contra-
porem às ações de violência geradas pelo racismo e pela intolerância religiosa.

Nos dois casos, o grupo de jovens negros e pobres rurais e o grupo de jovens 
negros e pobres urbanos, o que se via era o alijamento dos dois grupos de jovens do 
uso de tecnologias de informação e comunicação e do acesso à rede mundial de com-
putadores, num tipo de apartheid digital e tecnológico, que considerava os recortes 
de raça, etnia, classe e localismos para promover exclusão. 
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Como já dito, entendemos que os avanços em tecnologia de informação e co-
municação, a implementação de eficazes políticas de inclusão digital e o incremento 
do mercado com oferta de crédito e facilidades de pagamento, muito contribuiriam 
para o barateamento dos equipamentos e do acesso à rede mundial de computadores. 
Novos modos de navegação, proporcionados pela troca do acesso à rede por meio de 
computador pelo acesso à rede a partir do celular (smartphone), também bastante 
contribuíram para a aparição de novas formas de produção, distribuição e recepção 
de produtos midiáticos. O caso da incrementação de grupos de jovens de terreiros 
em redes sociais de Internet e o do cinema de rua são boas ilustrações. Contudo, não 
podemos deixar de mencionar o importante papel que jovens integrantes de comu-
nidades juridicamente vulneráveis tiveram para reverter o que se produzia, até então, 
sobre eles. Esse, um exemplo de sucesso do protagonismo juvenil. 

Acreditamos que os estudos das tecnologias ou dos meios de comunicação de-
vem ceder lugar aos estudos debruçados sobre a produção de mensagens situadas 
no âmbito da cultura; os quais privilegiem a interação das mídias na mediação en-
tre indivíduos (produtores, receptores e produtores-receptores) na esfera da cultura e 
da sociedade contra uma ideologia tecnocrática, que permeia e esteriliza os esforços 
da comunicação alternativa, da informação contra-hegemônica, já que não chega 
a questionar verdadeiramente as estruturas ideológicas e políticas da produção de 
informação. 

O reconhecimento da comunicação como fenômeno social e sistema cultural 
exige que sua abordagem e análise não se restrinjam às estruturas formais da comuni-
cação, aos moldes de uma análise das técnicas, como rebatido por Geertz (2007). Mas 
que englobe os processos socioculturais que moldam a sua produção, isto é, seu uso 
e significado, aos moldes de uma análise das mediações, mais que dos meios, como 
proposto por Martín-Barbero (1997).

Nesse sentido, no artigo ora apresentado, tentei contribuir para os estudos da 
comunicação que se preocupam com o papel da comunicação popular e comunitária 
e do midiativismo como recursos para preservação e fomentação do panorama cultu-
ral de comunidades juridicamente vulneráveis, caracterizando-se não somente como 
importantes recursos para registro e preservação da memória tradicional local, como 
também possibilitando acesso a novas tecnologias e a novas formas de produção cul-
tural, inaugurando novos modos de organização social, compromissada em divulgar 
novos modos de comportamento presentes em regiões e na realidade de grupos desfa-
vorecidos, não se restringindo, apenas, à preservação de traços tradicionais isolados, 
mas de traços tradicionais articulados com formas, modos e estilo de vida propostos 
pela contemporaneidade, a partir do lugar em que a comunicação popular e o midia-
tivismo funcionam como prática social contemporânea.

Ao escolhermos o midiativismo como objeto de análise, avaliamos os mecanis-
mos que cooperam para o apaziguamento de ações excludentes, para a redução da 
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desigualdade social e para o fomento da inclusão social, visando elevar os índices de 
melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento humano de populações destituídas, 
anteriormente, de reconhecimento. 

No texto aqui apresentado, pretendi, pois, revelar a importante participação de 
grupos e comunidades subalternizadas para a elaboração de uma contrainformação 
que reelabora o que é produzido sobre si – essa a ideia da comunicação autóctone –, 
ao fomentarem a participação inclusiva e cidadã (inserção na esfera pública política e 
na esfera de visibilidade pública), por meio do ativismo estruturado pelo uso e abuso 
de recursos de mídia, o midiativismo.

A utilização de recursos de comunicação por sociedades tradicionais (esse, o 
caso de Caravelas e dos jovens de axé) acena para a configuração de novos panora-
mas, que promovem a descontextualização das funções canônicas dos veículos de 
comunicação. Desse modo, promovem a refuncionalização e a ressignificação da co-
municação e dos seus meios, contribuindo objetivamente para mudanças no con-
sumo e uso dos veículos e produtos comunicacionais, a partir de uma estratégia de 
desconstrução dos conceitos propostos pela cultura hegemônica diante das culturas 
subalternas (CANCLINI, 2005). 

A apropriação de recursos de mídia por grupos e comunidades subalternizadas 
é prova de que recursos tecnológicos, por isso, modernos, podem servir como impor-
tantes aliados de projetos voltados para a preservação do patrimônio memorialístico 
e tradicional, mesmo quando tal uso resulta em formas de hibridação cultural, de 
sincretismos, negociações e articulações, contrárias à ideia de uma essência de pureza 
em termos identitários. Desse modo, a importância da apropriação da mídia por co-
munidades tradicionais e desfavorecidas é que estas descontextualizam não somente 
a função dos objetos e os recursos das tecnologias criados a serviço das sociedades 
industriais, urbanas e hegemônicas, mas, sobretudo, recontextualizam a relação de 
subordinação das culturas subalternas frente à cultura hegemônica.

Essa a ideia de mídia-ação, mediação, midiativa, que considera a mídia como 
prática social e, por isso, importante recurso para promover o desmoronamento de 
práticas excludentes (xenófobas, discriminatórias, racistas, intolerantes, misóginas 
etc.) e para a idealização de práticas inclusivas, midiativas.
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