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RESUMO

No âmbito das discussões contemporâneas envolvendo o midiativismo e suas prá-
ticas no ambiente digital, observa-se uma mutação em estruturas de produção de 
conteúdos informativos, passando de uma perspectiva fechada e hierarquizada dos 
processos de seleção, construção, edição e publicação de informações – associada à 
teoria do gatekeeping (WHITE, 1950; SHOEMAKER; VOS, 2009) – para um modelo 
supostamente aberto e democrático, no qual os internautas exercem de modo colabo-
rativo funções que outrora cabiam somente aos profissionais da comunicação. Nesse 
possível novo modus operandi, denominado por Bruns (2005; 2008) como gatewat-
ching, a premissa é dar voz aos esquecidos, democratizar a produção de informação 
e permitir que todos os internautas produzam informações. Entretanto, ao analisar 
as práticas de sites colaborativos, observa-se a permanência de características per-
tencentes ao modelo de gatekeeping. Ademais, a análise de determinados elementos 
desse tipo de mídia revela potenciais riscos à fiabilidade das informações, cuja pro-
dução pode ocorrer a partir de critérios pouco estabelecidos ou sem qualquer tipo 
de controle, na contramão dos discursos que atribuem à Web um potencial revolu-
cionário e democratizante. Tendo como base o conceito de midiativismo de Cardon 
(2010), no presente artigo – que se origina de uma dissertação defendida em junho de 
2017 –, buscamos analisar as principais características do site paris-luttes.info, ícone 
do midiativismo francês, observando não somente seu modus operandi, mas também 
quais as consequências e riscos para uma efetiva democratização da informação e, 
finalmente, o embate entre discurso e prática de sites informativos produzidos de 
modo colaborativo, uma das principais ferramentas empregadas por midiativistas.
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Midiativismo  e mutações em estruturas de 
produção de conteúdo informativo: 

o caso do  francês 

Introdução

Temas como Web colaborativa, jornalismo participativo, democratização da 
informação e midiativismo estão, desde a popularização das Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTICs), no centro dos debates contemporâneos em Ci-
ências da Informação. O impacto das inovações tecnológicas aplicadas à produção de 
informação suscita diversas questões, notadamente: quais são as efetivas mudanças 
trazidas pela tecnologia no âmbito da produção de informação? Quais aspectos se 
mantêm dentro das mutações observadas em tal contexto? Qual o papel do público 
dentro dessa possível nova configuração do cenário informacional: produtor ou con-
sumidor de informações? Estariam os estudos precedentes sobre tais temas em desuso 
diante de um suposto novo paradigma informacional?

Entre as múltiplas abordagens que se propõem a explicar o cenário informa-
cional contemporâneo e seus respectivos modos de produção de informações, encon-
tramos a perspectiva tecnicista, que defende uma nova dinâmica para a produção de 
conteúdo informativo a partir de uma dita revolução trazida pelo advento digital, na 
qual a Internet é vista como um instrumento de democratização da informação. 

Na esteira de tal abordagem, observa-se os entusiastas de uma dita “cultura 
participativa”, capitaneada por Jenkins (2006) e por demais pesquisadores, como 
Bruns (2005; 2008), que, ao analisar estruturas de produção de conteúdo informativo, 
propõe o conceito de gatewatching como substituto à noção de gatekeeping, tendo 
em vista que a Web permite aos internautas passar de consumidores de informação 
para seus próprios produtores. Nesse contexto, é conferida à Internet a capacidade 
de revolucionar estruturas de produção de informação e, ao seu usuário, a posição de 
protagonista de uma revolução informacional. É dentro de tal cenário que se encon-
tram algumas práticas do midiativismo online, objeto de nossa atenção neste artigo.

Não obstante as consideráveis transformações trazidas pelo advento digital, 
acreditamos que as perspectivas baseadas em um tecnodeterminismo devem ser ques-
tionadas e relativizadas. A abordagem ora defendida não indica, em absoluto, refutar 
ou menosprezar os referidos estudos, mas, sobretudo, trazer à tona o fato de que tais 
análises podem não contemplar as múltiplas desigualdades existentes na Web – vista 
por nós como um espelho das desigualdades da sociedade “real” – e o possível redu-
cionismo que os estudos de base tecnodeterminista correm o risco de incorrer ao su-
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bestimar a tecnologia em detrimento de seus múltiplos e desiguais usos no ambiente 
digital.

Assim, nossa contribuição para analisar o midiativismo online insere-se dentro 
de uma perspectiva crítica, que julgamos fundamental para observar os limites da 
“revolução Internet” no âmbito da produção colaborativa de conteúdo informativo, 
em especial no contexto do site francês paris-luttes.info.

A análise do referido site foi, originalmente, realizada com a observação de 
outros dois endereços: os sites AgoraVox e Mediapart. No entanto, optou-se por con-
centrar, para este artigo, somente no site paris-luttes.info, em virtude de sua especifi-
cidade como representante do midiativismo online francês. 

Há que se dizer que o presente estudo está ancorado em uma problemática 
geral que visa investigar se os modelos participativos de produção de informação 
online – como o site paris-luttes.info – representam o futuro da produção de informa-
ção na Web; se os estudos precedentes – como a teoria do gatekeeping – não podem 
mais ser consideradas em virtude do advento da Internet e suas especificidades; e se 
as estruturas de produção de informação mais abertas não são por vezes baseadas 
em uma perspectiva tecnicista do poder revolucionário da Internet, noção que requer 
uma postura crítica.

A fim de situar o leitor dentro do universo da pesquisa na qual foi analisado 
o site paris-luttes.info, é preciso ainda apontar as hipóteses gerais que nortearam o 
desenvolvimento da pesquisa ora relatada. Desse modo, o trabalho de investigação 
foi estruturado a partir das suposições que o modelo de gatewatching não representa 
na contemporaneidade uma substituição ao conceito de gatekeeping; que mesmo em 
sites participativos é possível encontrar a permanência de certas características do 
modelo de gatekeeping, e que estruturas abertas e participativas podem representar 
um risco para a fiabilidade de informações, ponto nevrálgico na atualidade diante do 
crescimento no número de fake news e de alternative facts. 

Neste artigo, apresentaremos inicialmente as principais abordagens teóricas 
mobilizadas para o desenvolvimento do presente estudo. Em seguida, será visto mais 
detalhadamente o site paris-luttes.info, além do método de análise empregado para 
estudar tal mídia. Ao final de nosso relato, diferentes conceitos serão articulados à 
luz da análise realizada, seus resultados principais e suas contribuições para os estu-
dos envolvendo a produção de informação na “era digital” e o midiativismo online.

Consideramos que a discussão ora suscitada representa uma das mais neces-
sárias no cenário comunicacional contemporâneo, diante de perspectivas que visam 
atribuir um suposto poder de emancipação ao público dos medias tradicionais, visão 
que ignora as profundas desigualdades que persistem na sociedade contemporânea 
e, inevitavelmente, dentro do ambiente digital1. Questionar o poder revolucionário e 

1 “A Internet nos convida à um tipo de democracia de ativos que incorre sempre no risco de deixar às margens 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

420

libertador da Internet em relação à produção de conteúdos informativos pressupõe 
investigar as práticas de sites inseridos dentro de uma ótica aberta e participativa, 
processo que, inevitavelmente, representa também uma reflexão acerca de premissas 
e práticas de experiências do midiativismo no âmbito virtual. 

1 Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) e mutações da 
indústria de conteúdo

Diante do atual cenário comunicacional, ditado pela influência da tecnologia 
em estruturas de produção de conteúdo informático, faz-se necessária uma análise 
não somente acerca das mutações pelas quais passou e ainda passam as práticas de 
produção de informações, mas também acerca do parâmetro a partir do qual tais 
mutações devem ser analisadas.

Especificamente, trata-se de observar a abordagem teórica por meio da qual as 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) são vistas nos processos 
de produção de informação e na relação com os usuários de tais tecnologias. Nesse 
sentido, estruturamos nossa análise a partir da perspectiva de Vieira (2004), segundo 
a qual a inovação e o surgimento das NTICs são questões que devem ser observadas 
como fenômenos sociais, e não somente como mudanças de ordem técnica ou social. 
É preciso, portanto, empregar como ponto de partida uma ótica multidisciplinar, na 
qual as múltiplas facetas – como econômicas e tecnológicas – estão inseridas em uma 
ótica social, na qual se entende a interação com o ser humano como ponto de partida 
para entender os complexos processos observados a partir do surgimento das NTICs. 

Considerando o modelo de difusão defendido por Rogers (1983 apud Vieira, 2004), 
destacamos que a observação de uma nova tecnologia deve estar acompanhada de sua 
difusão no organismo social, de sua adoção e aplicação pelos seus usuários. Rogers de-
fine que tal processo ocorre por meio das etapas de persuasão [o indivíduo é instigado a 
conhecer uma tecnologia], conhecimento, decisão [escolhe-se incorporar tal novidade no 
cotidiano], implantação [utilização da inovação no cotidiano] e confirmação [consolida-
ção da utilização e desenvolvimento da relação entre usuário e tecnologia].

Observa-se, portanto, que a análise de novas tecnologias de informação e co-
municação deve ter como parâmetro sua relação com o usuário, sendo assim uma 
abordagem centrada na interação com o ser humano e não no aspecto puramente 
tecnológico. Desse modo, a abordagem de Rogers reforça o aspecto multidisciplinar 
a partir do qual as NTICS devem ser observadas no contexto social complexo e diver-
sificado em que os internautas estão inseridos.

dos processos os silenciosos e não-conectados.” (CARDON, 2010, p. 100, tradução nossa). Tradução nossa 
para: “Internet invite à une démocratie des actifs qui risque toujours de laisser sur le bord de la route les 
silencieux et les non-connectés.”
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Não se pode, portanto, desconsiderar as desigualdades sociais, econômicas e 
culturais em detrimento de uma perspectiva tecnicista que coloca em um mesmo pa-
tamar todos os internautas pelo simples fato de poderem estar conectados a uma 
mesma rede. Entendemos que tal constatação é fundamental para análise das mu-
tações e permanências em estruturas de produção de conteúdo informativo na Web, 
especialmente em relação às práticas do chamado midiativismo online.

Ainda em relação aos parâmetros e abordagens teóricas a partir das quais en-
tendemos que os impactos das NTICs na sociedade contemporânea devem ser obser-
vados, citamos a perspectiva sociopolítica de utilização de tecnologias digitais defen-
dida por Proulx (2005), segundo o qual a apropriação das NTICs depende de fatores 
como a interação dialógica entre os usuários e o dispositivo técnico, a coordenação 
entre os usuários e os desenvolvedores de dispositivos tecnológicos, as dimensões po-
líticas e morais associadas a tais dispositivos e as bases sociais e históricas nas quais 
os usuários estão inseridos. 

Assim, podemos entender que a análise dos impactos das NTICs na sociedade 
representa uma tarefa complexa e com múltiplas variáveis, na contramão de perspec-
tivas de ruptura e nascimento de uma revolução capitaneada pelos novos adventos 
tecnológicos. Como destaca Lévy (1993, p. 9), “[...] uma efetiva integração da infor-
mática pressupõe o abandono de hábitos antropológicos mais que milenares, o que 
não se pode fazer em alguns anos”. 

Segundo Cardon e Granjon (2013), a mutação no status de consumidores de 
informação em produtores de conteúdo a partir do surgimento e expansão da Web re-
presenta atualmente uma transformação limitada, restrita aos tecnicistas e tecnófilos 
(p. 117). Nesse ponto, citamos que uma efetiva revolução no status do internauta (de 
consumidor de informação a produtor de conteúdo) pressupõe ainda uma subversão 
das relações de poder entre as mídias e o público, o que ainda não se observa de ma-
neira expressiva na atualidade. 

É fundamental destacar que nossa abordagem não visa refutar as incitativas de 
cybermidiativistas e demais internautas no sentido de permitir uma maior participa-
ção do público na produção de informações, o que consideramos salutar para uma 
efetiva democratização da informação. Nosso esforço nesse momento é de relativizar 
as perspectivas que encaram a Web como propulsora de uma revolução informacio-
nal.

Em consonância com os autores já citados, Bernard Miège (2000, p. 58) entende 
que, não obstante as mudanças tecnológicas trazidas a partir das NTICs, a indústria 
de conteúdos2 contemporânea mantém lógicas de produção definidas antes do surgi-

2 A partir da observação de Miège (2000), entendemos como indústria de conteúdos o “[...] conjunto de 
segmentos industriais que oferecem produtos [e serviços] decisivos para o desenvolvimento de técnicas de 
informação e comunicação (TIC)” (p. 7). Desse modo, podemos considerar que as produções informativas 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

422

mento da Web. Desse modo, entendemos que o modus operandi de websites informa-
tivos pode conservar elementos consolidados a partir do final do século XIX (conso-
lidação dos grandes jornais). A aplicação de nosso método de pesquisa mostrará em 
um segundo momento a observação de tais características no site paris-luttes.info, 
ícone do cybermidiativismo francês. Ainda conforme Miège (2000):

A informação eletrônica acessível por meio das redes está, neste momento, na conti-
nuidade da informação impressa, seja a destinada ao grande público ou especializa-
da. Tal indicação contradiz as percepções comuns e as previsões de experts que veem 
dentro das inovações técnicas a origem de rupturas radicais (p. 58).

Aplicando ao nosso estudo as contribuições de Miège3 e demais autores supra-
mencionados, podemos entender, inicialmente com base em um trabalho de estado 
da arte, que o conceito de gatewatching não pode ser concebido como uma ruptura 
dos modus operandi de produção de conteúdos informativos estabelecidos durante 
a consolidação da imprensa escrita. De mesmo modo, parece-nos que o conceito de 
gatekeeping não deve ser negligenciado somente a partir da constatação de uma nova 
“era” para a produção de conteúdos informativos. 

Antes de adentrar nos conceitos de gatekeeping, gatewatching e, consequen-
temente, de midiativismo, acreditamos ser fundamental acrescentar à presente dis-
cussão demais contribuições teóricas acerca do suposto potencial revolucionário das 
NTICs, contrapondo as abordagens tecnicistas como a defendida por Jenkins (2006), 
segundo o qual “A convergência midiática gera uma nova cultura popular participa-
tiva, oferecendo ao público comum os instrumentos para arquivarem, anotarem, se 
apropriarem e retransmitirem conteúdos” (p. 93). 

Segundo Bouquillion e Matthews (2010), tais discursos de base tecnicista, que 
conferem ao internauta uma suposta autonomia dentro da Web, representam também 
uma arma do livre mercado global, pois defendem a cultura participativa não como 
instrumento de emancipação, mas como direito de consumidor, considerando que os 
usuários da Web possuem alto valor ao mercado global, visto que suas preferências e 
seu percurso na Internet é transformado em informações mercadológicas estratégicas. 

Em relação à produção de informações na Web, destacamos o trabalho de Rie-
ffel (2014) no sentido de identificar que a maioria dos conteúdos que circula na Web 
advém da mídia de massa tradicional. Ainda que circule muita informação na Inter-
net, o autor aponta que tal fato não reflete uma cultura de criação de informações: 

são parte de tal indústria, também formada por produtos destinados ao entretenimento e ao marketing. 
3 Para Miège (2000, p. 74), “[...] a ideia de que as ‘novas’ indústrias da cultura e de informação vão substituir 
às ‘antigas’, que elas vão as substituir de tal modo a representar a dita ‘revolução da comunicação’ represen-
ta, neste instante, somente uma perspective entre outras”. 
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O essencial das informações (no sentido de news) que circulam na Web e nas redes 
sociais corresponde na prática a uma forma de retratamento de informações difun-
didas pelas mídias clássicas [...]. A cultura do compartilhamento encoraja a apro-
priação de conteúdo, mas não necessariamente uma política de criação (RIEFFEL, 
2014, p. 266-267). 

Entre as múltiplas desigualdades presentes no âmbito social (que são refletidas 
também na Web de acordo com nossa concepção), Rieffel (2014) destaca as dispa-
ridades econômicas como entrave à democratização da informação: “A forte con-
centração de riqueza nas mãos de alguns gigantes da Web representa de fato um 
problema e constitui um paradoxo, para não dizer uma contradição, em um universo 
supostamente promotor da liberdade e da descentralização de poder” (p. 267-268). 

Tendo em vista que as mutações em estruturas de produção de informação de-
mandam uma ruptura em relação aos modus operandi das mídias tradicionais, Wol-
ton (2000) aponta que a as NTICs não são suficientes para modificar a sociedade, ou 
seja, alterar a organização social e o modelo cultural da comunicação. Para o autor, 
um dos grandes problemas para analisar apropriadamente o impacto das NTICs não 
está na chegada de novas tecnologias, mas no discurso de que tais inovações são o 
futuro, o amanhã, como se as mass medias representassem o passado (p. 196). 

Sobre esse tipo de discurso, destacamos ainda a perspectiva de Miège (2000), que 
aponta como necessárias as críticas ao discurso neoidealista e neolibertário defendido pe-
los entusiastas tecnicistas, não somente em função de seu caráter idealista, mas também 
em virtude das dinâmicas específicas presentes na Web, impedindo uma generalização. 

Após apresentar as principais contribuições teóricas a partir das quais nosso 
estudo foi iniciado, passaremos para a apresentação de conceitos teóricos mais espe-
cíficos, que serviram como base de desenvolvimento do nosso método de pesquisa, 
permitindo ainda um aprofundamento de nossas análises em relação às experiências 
contemporâneas de produção colaborativa de informação, cenário no qual o midia-
tivismo online se insere.

2 Gatekeeping, gatewatching e midiativismo online 

Entender as estruturas de produção de conteúdo a partir das quais os mass 
medias operam desde o surgimento dos grandes veículos de comunicação é tarefa 
fundamental para que se possa, em seguida, compreender o estado atual de tais mo-
dos de produção de informação na Web, contexto no qual práticas de jornalismo co-
laborativo e midiativismo se inserem. Assim, pretende-se neste momento apresentar 
o conceito de gatekeeping desenvolvido por White (1950) para explicitar o processo 
de seleção de informações em um jornal impresso, que, todavia, pode ser aplicável na 
mídia mainstream. 
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Em seguida, será observado o conceito de gatewatching proposto por Bruns 
(2005; 2008) como substituto ao modelo de gatekeeping, em virtude do advento da 
Web colaborativa. Entendemos que o conceito de midiativismo online se insere den-
tro do contexto no qual Bruns desenvolveu o conceito de gatewatching. 

Em 1950, David Manning White, professor da Universidade de Boston, publi-
cou o estudo The gate keeper: a case study in the selection of  news, no qual analisa 
os critérios utilizados por um editor de um jornal para publicação de notícias. Para 
desenvolver o conceito de gatekeeping, White selecionou um jornal estadunidense e 
pediu que seu editor anotasse as notícias não publicadas, bem como as razões que 
motivaram sua decisão de não publicar tais informações, buscando entender os moti-
vos pelos quais algumas informações não chegavam às edições finais do jornal. 

Após uma semana de análises, White constatou que 90% dos conteúdos não 
eram publicados com base em critérios ditos como objetivos, porém a partir de um 
processo arbitrário e baseado nas expectativas e experiências do editor. Ao final de 
seu estudo, White destaca a subjetividade do gatekeeper e do processo de seleção de 
informações publicadas por um jornal: “Por meio do estudo das razões que levaram 
à rejeição de informações de agências de notícias, vemos quão subjetivo, baseado nas 
próprias experiências do gatekeeper, nas atitudes e expectativas a comunicação de 
notícias realmente ocorre” (WHITE, 1950, p. 390). 

Além de White, outros pesquisadores dedicaram-se à análise do gatekeeping. 
Entre eles, observa-se a contribuição do sociólogo estadunidense Warren Breed 
(1955), que publicou os resultados de uma pesquisa a partir de uma perspectiva orga-
nizacional sobre o papel dos profissionais dentro das empresas midiáticas. Segundo 
o autor, os profissionais do setor são, antes de tudo, trabalhadores submetidos às 
regras de cada empresa. Nessa perspectiva, a autonomia dos profissionais é parcial e 
funciona conforme exigências de cada organização. 

A atividade dos jornalistas é vista, segundo Breed (1955), como uma função 
controlada por altas instâncias das organizações, que determinam os tipos de conte-
údo produzidos pelos profissionais. O pesquisador reconhece a existência de meios 
utilizados pelos profissionais para tentar reduzir o controle imposto pelas corpora-
ções, porém destaca que a linha editorial e as lógicas de operação das empresas de 
comunicação são respeitadas pelos profissionais. O autor destaca ainda que o jorna-
lismo é visto como um negócio, cujo conteúdo desenvolvido representa um produto 
a ser consumido pelo público. 

Considerando que o estudo de White não trata de maneira mais específica as 
questões organizacionais envolvendo os processos de seleção de informações a serem 
publicadas, a abordagem de Breed pode ser integrada ao conceito de gatekeeping de 
modo a complementar os estudos e propor uma abordagem que reconhece não so-
mente as rotinas produtivas, mas também a influência das organizações. 

Por mais que os estudos iniciais acerca do conceito de gatekeeping tenham sido 
desenvolvidos ainda na década de 50, demais pesquisadores dedicaram-se a estudar o 
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fenômeno observado por White. Entre eles, destaca-se a contribuição de McQuail e 
Windahl (1981) e, mais recentemente, Shoemaker e Vos (2009), cujo aprofundamento 
do conceito de gatekeeping é fundamental para entender a complexidade do processo 
e sua permanência no cenário comunicacional contemporâneo. 

Para além da figura de um controlador de informações (ou um grupo de con-
troladores), ou seja, o gatekeeper, Shoemaker e Vos (2009) identificaram a existência 
de cinco níveis de gatekeeping, demonstrando a complexidade do processo e, desse 
modo, sua aplicabilidade no contexto digital. 

Para os autores, o gatekeeping ocorre nos seguintes níveis: individual (questões 
particulares dos profissionais de informação, como ideologias e crenças); de rotinas 
de trabalho próprias ao cenário informacional (como os deadlines); organizacional 
(cultura organizacional, organogramas e estrutura burocrática); socioinstitucional 
(influências do poder público, de grupos de lobby e anunciantes); e do sistema social 
(ideologias coletivas e culturas próprias à uma determinada sociedade). 

Assim, tais elementos indicam um processo complexo que ainda pode ser ob-
servado dentro dos mass medias, seja em veículos “tradicionais”, seja no âmbito 
virtual. Evidentemente, há que se observar o fato de o conceito de gatekeeping ser 
contestado na contemporaneidade, face às mudanças tecnológicas que impactaram a 
produção de informação. No entanto, Shoemaker e Vos (2009) apontam que as bases 
do conceito (o papel dos gatekeepers, as “portas” de controle e os canais pelos quais 
passam – ou não – as informações) permanece aplicável até hoje, devendo, no entan-
to, ser adaptado para que possa acompanhar as transformações contemporâneas (p. 
181). Os autores ressaltam ainda que “[...] mesmo em face a mudanças tecnológicas 
e institucionais, o apego às rotinas estabelecidas, mais antigas, modela o ambiente 
mais novo” (p. 168). 

Considerando a evolução da Internet e o crescimento no número de usuários 
da rede, Axel Bruns (2005; 2008) aponta o surgimento de um novo tipo de internauta 
interessado em participar da elaboração de conteúdo na Web: os produsers, neologis-
mo criado a partir das palavras producers (produtores) e users (usuários). De acordo 
com Bruns (2008), o controle da opinião pública feito pelas mídias tradicionais esti-
mulou o público a encontrar diferentes maneiras para se informar e produzir online 
seus próprios comentários, fóruns de discussão e vídeos. Tais conteúdos são avalia-
dos por Bruns como uma concorrência frente aos produtos midiáticos tradicionais. 

O modelo de gatekeeping é visto pelo autor como uma estrutura constituída de 
três etapas: a entrada, na qual os editores operam uma seleção preliminar de informa-
ções elegíveis a serem transformadas em notícias; a saída, na qual são selecionados os 
conteúdos que serão publicados ou difundidos pelos meios de comunicação; e a fase 
de resposta, quando há a seleção de comentários do público a serem reproduzidos.

O pesquisador considera que os processos desenvolvidos segundo essa estrutu-
ra de produção e difusão de informações dependem do conhecimento dos membros 
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de uma redação e de fatores comerciais e editoriais, como a disponibilidade de tempo 
e recurso de cada mass media. Para Bruns (2008), tais condições de produção podem 
comprometer a qualidade, a relevância e a participação do público nas informações 
publicadas pelos meios de comunicação. 

De acordo com o pesquisador, a Internet e suas múltiplas possibilidades de 
planejamento, produção, edição e avaliação de informações fizeram do gatekeeping 
um modelo incompatível para avaliar os processos de produção de conteúdo na Web. 
Tal perspectiva surge da constatação de que os controles existentes anteriormente 
foram suprimidos, pois a Internet permite que os usuários participem da produção/
avaliação de notícias e informações.

A partir dessas observações, Bruns (2008) propõe o conceito de gatewatching, 
alternativa ao modelo de gatekeeping que não se baseia em uma posição de controle 
estrito do fluxo de informações. O modelo apresentado fundamenta-se no comparti-
lhamento virtual de conhecimentos e debates acerca de questões não abordadas pelas 
mídias convencionais (p. 5). 

De maneira mais específica, o autor define o gatewatching como um modelo 
de produção de informações que não se baseia em uma estrutura hierárquica e auto-
ritária de controle de meios e modos de produção e difusão de informações. Nele, o 
público tem acesso às diferentes fontes de informação e não depende mais do traba-
lho de profissionais do setor, anteriormente os únicos responsáveis pela transmissão 
de notícias. 

Nesse processo, o pesquisador explica que os produsers têm a função de obser-
var o fluxo de informações na Web e selecionar as mais relevantes conforme suas con-
cepções pessoais. Assim, o produser passa, de consumidor passivo, a um participante 
ativo dos processos de seleção, produção e transmissão de notícias.

De acordo com Bruns (2008), o modelo de gatewatching pode ser observado pe-
las mídias tradicionais como inspiração para melhorar suas práticas, especificamente 
para modificar seus papéis de controladores dos processos de planejamento, produção 
e difusão de informações. Tal inovação permitirá aos mass medias terem uma ação 
mais efetiva no cotidiano de seus públicos: no lugar de concluírem e impedirem o surgi-
mento de debates, podem estimular e promover discussões no meio virtual.

Dentro do contexto de uma suposta democratização da informação por meio 
do surgimento e popularização da Web, o midiativismo4 encontra um novo ambiente 
de atuação. Se as práticas midiativistas já ocorriam desde os anos 60, por meio de 

4 De acordo com Cardon e Granjon (2013), o midiativismo representa um segmento de produções alternati-
vas de informação dotadas de um viés ativista, seja com o objetivo de criticar a hegemonia dos mass medias 
dominantes e seus discursos em favor do establishment político e econômico, suscitando movimentos de 
contestação (crítica contra-hegemônica), seja visando incentivar a produção alternativa de conteúdos como 
instrumento de emancipação dos públicos (crítica expressivista). 
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veículos impressos, rádios e televisões alternativas (CARDON; GRANJON, 2013)5, 
o advento da Internet suscitou o desenvolvimento do midiativismo online, seja por 
meio das primeiras experiências no início da década de 1990 (como o coletivo Wed-
net), seja a partir de sites como Indymedia, Ohmynews ou paris-luttes.info. Desse 
modo, analisar as estruturas de produção de sites informativos que operam de modo 
colaborativo (gatewatching) pressupõe, inevitavelmente, analisar o modus operandi 
do midiativismo online.

De acordo com Cardon e Granjon (2013), as práticas de midiativismo na Web 
permitiram a diminuição de barreiras editoriais, redução nos custos operacionais di-
fusão do modelo de comunicação many to many (em substituição ao one to many), 
facilidades de produção e mais possibilidades de interação com o público. Com a 
evolução da tecnologia e popularização da Web, os autores apontam que, a partir 
dos anos 2000, surgiram diversas práticas de midiativismo, como mídias alternativas, 
watchdogs6, grupos de pressão política e social e coletivos de militantes. 

Nesse contexto, surge em 1999 o site Indymedia, criado inicialmente em virtude 
de diversas manifestações ocorridas em Seattle, nos Estados Unidos. O pioneirismo 
desse site dentro das práticas de midiativismo deve-se ao fato de seus desenvolvedores 
preconizarem a cooperação, a horizontalidade hierárquica e, mais especificamente, o 
princípio de open publishing, no qual todos os internautas podem publicar informa-
ções sem qualquer interferência. Desse modo, considera-se o Indymedia como um dos 
pioneiros do midiativismo online voltado à produção de conteúdo informativo, além de 
um dos primeiros exemplos de estruturas baseadas no conceito de gatewatching. 

Após o surgimento e a expansão do Indymedia, observou-se durante os anos 
2000 o surgimento de outras experiências colaborativas de produção de informação 
que, em maior ou menor intensidade, podem ser vinculadas ao que se entende como 
midiativismo conforme a definição de Cardon e Granjon, seja em função da associa-
ção à crítica expressivista (dar voz ao público), seja em virtude do vínculo à crítica 
contra-hegemônica (denúncia dos mass medias como promotores do establishment). 

Com as diversas possibilidades trazidas pela Web para produção colaborativa 
de conteúdo, a priori um potencial para a anunciada revolução informacional pro-

5 Cardon e Granjon apontam os anos 60 como período de surgimento de diversas práticas midiativistas, 
que se inspiraram no marxismo para a criação de mídias com o objetivo de disseminar suas ideias, crenças 
e visões partidárias. É dentro desse contexto que surge a imprensa proletária marxista, o cinema dos tra-
balhadores franceses e as mídias chilenas na era de Salvador Allende. Cardon e Granjon apontam que tais 
experiências foram fundamentais para a tomada de consciência da autonomia de expressões populares. Se 
num primeiro momento o midiativismo estava associado a partidos políticos, os autores apontam que, com 
a efervescência social do início dos anos 70, surgiu um novo tipo de midiativismo, voltado ao conceito de 
comunicação comunitária e alinhado ao midiativismo de base expressivista.
6 Os watchdogs podem ser definidos como endereços virtuais de monitoramento de ações governamentais, 
práticas empresariais, aplicação de direitos do consumidor, verificação de informações e de investigação. 
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metida pelos entusiastas da Internet, surgiram muitos questionamentos acerca dos 
modelos coletivos de produção de informação a partir dos quais diversos sites parti-
cipativos operam, em especial os espaços que seguem o princípio de open publishing 
e se recusam a adotar controles das informações publicadas pelos internautas. 

Diante do crescimento de sites operando a partir do modelo de open publishing 
ou estruturas similares ao conceito de gatewatching, entendemos que uma das prin-
cipais questões suscitadas é se tais modos de produção representam um perigo para 
a fiabilidade das informações, considerando que conteúdos informativos são publica-
dos sem um controle prévio. Ademais, há que se questionar se tais sites contribuem 
de fato para a democratização da informação, para a pluralidade de informações e 
garantindo espaço aos cidadãos ignorados pelos mass medias, ou se tais intenções – 
que norteiam o trabalho de boa parte do midiativismo online – são objetivos ainda 
não alcançados.

Em um contexto informacional no qual noções como a pós-verdade e alterna-
tive facts acabam por vezes se tornando sinônimos para qualificar informações men-
tirosas, imprecisas, rumores e fatos que simplesmente não existem, refletir sobre a 
fiabilidade de informações é tarefa sine qua non para os profissionais da informação. 
Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a informação é cada vez mais essencial 
para a sociedade global, seu valor parece atualmente estar em crise diante do surgi-
mento de “fatos alternativos”. 

Conforme aponta Estienne (2010), observa-se no advento do open publishing 
um paradoxo, na medida em que há, por um lado, um rigor extremo ao seguir a lógi-
ca da publicação sem qualquer controle, e, por outro, a falta de controle em relação 
aos tipos de conteúdo publicados. “Os midiativistas se esforçam para seguir uma 
concepção liberal que sacraliza a liberdade de expressão em detrimento de uma exi-
gência em relação à natureza dos conteúdos” (p. 131).

Além dos entraves para a fiabilidade das informações, modelos participativos 
de produção de conteúdo informativo também são, por vezes, porta-vozes de infor-
mações já difundidas pelos mass medias, o que indica outro paradoxo, considerando 
a promessa da mídia alternativa online em tratar de temas ignorados pelos gran-
des veículos de comunicação. De acordo com Estienne (2010), “[...] uma proporção 
importante de contribuições se resume a simples copiar-colar, informações fora de 
contexto, sem propósito ou incompreensíveis” (p. 130). Na mesma linha, Cardon e 
Granjon (2013) indicam que “[...] um dos principais aspectos desta cultura expressiva 
é o remix e a hibridação de informações produzidas pelas grandes mídias de informa-
ção [...]” (p. 128).

Ainda que nosso trabalho de investigação no âmbito teórico ofereça subsídios 
fundamentais para entendimento das estruturas de produção de conteúdo em sites 
colaborativos, entendemos que não é possível nos ater somente a tais contribuições, 
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sendo necessário, a fim de evitar generalizações e considerar as especificidades de 
cada site representante do midiativismo online, observar como organiza-se cada mí-
dia virtual, quais são suas características e em que medida seu modus operandi pode 
indicar mutações e/ou permanências de características dos modelos de gatekeeping e 
gatewatching. 

Em um esforço de analisar ainda quais aspectos colocam em risco a fiabilida-
de de informações, nos concentraremos a seguir na observação do site midiativista 
paris-luttes.info, além de apresentar o método a partir do qual suas características 
foram analisadas e, finalmente, em qual medida a análise realizada pode esclarecer ou 
fornecer subsídios para sanar as questões levantadas até este momento. 

3 Paris-luttes.info, “site cooperativo de informações e lutas em Paris”7

Criado em novembro de 2013, a partir da experiência do site rebellyon.info, o 
site paris-luttes.info apresenta-se como um espaço “[...] de lutas, resistências e confli-
tualidades do momento, em Paris e sua periferia”, associando-se a uma “[...] perspec-
tiva anticapitalista, antiautoritária e revolucionária” que visa “difundir informações, 
histórias, reflexões, testemunhos e convocações para atuação”. Desse modo, obser-
va-se que o endereço torna explícita sua função de contestação do status quo e de 
engajamento político. 

Ainda que considerado pelo Indymedia de Paris como seu sucessor, o site não 
segue o conceito de open publishing. De modo diferente a seu precursor, os internau-
tas podem, após criar uma conta no site, enviar contribuições que se adequem às re-
gras definidas pelos administradores, porém os conteúdos serão publicados somente 
após passarem pelo processo de moderação, medida que o site julga necessária para 
“recusar toda publicação que reproduza as formas de poder e dominação existen-
tes”. Ademais, o site paris-luttes.info indica que a moderação “[...] permite, para os 
artigos que não foram escritos coletivamente, diversas releituras e a verificação das 
informações”. 

O site atua a partir do conceito de “moderação compartilhada”, porém essa 
tarefa está, na prática, restrita a uma denominada “equipe inicial”, cuja introdução 
de novos membros ocorre por meio de “cooptação”. Apesar de afirmar que “[...] to-
dos podem comentar, dizerem o que pensam e propor modificações nos artigos”, um 
conteúdo é publicado somente após a validação de três moderadores. 

Outra característica importante do site é a ausência de espaços para comentar 
os artigos, que, segundo informações contidas no próprio site, é reflexo da “enorme 
carga de trabalho” que o processo de moderação dos comentários demanda, além da 

7 As informações desta parte do artigo foram obtidas no site http://paris-luttes.info/lang=fr/ e suas rubricas. 
Acesso em: 9 maio 2017. 
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constatação que a função de comentários “não se mostrou pertinente” em “[...] dife-
renças experiências, não somente militantes mas também dentro das mídias mains-
tream”. 

Como último aspecto a ser apontado por nós, observou-se que o modo de fi-
nanciamento do site não está explicitado em nenhuma de suas páginas. No entanto, 
a ausência de espaços publicitários indica um financiamento por parte dos próprios 
gestores, de seus colaboradores ou de fontes externas que não foram indicadas. Dife-
rentemente de outros sites colaborativos, não existe uma página destinada a doações 
de internautas interessados em apoiar financeiramente o paris-luttes.info. 

4 Método de análise: modus operandi e aspectos organizacionais

Considerando que ambos os conceitos de gatekeeping e gatewatching descre-
vem processo de produção de informação (entrada de informações primárias, pu-
blicação de determinadas informações e comentários do público acerca de tais con-
teúdos), nossa observação do modus operandi foi estruturada de forma a observar 
características próximas aos modelos de gatekeeping ou gatewatching. 

Tais aspectos variam de um modelo mais participativo a uma estrutura mais 
controlada, o que nos permitiu quantificar as características observadas do seguinte 
modo: três pontos foram destinados aos elementos mais associados ao modelo de 
gatewatching; dois pontos para características entre o gatewatching e gatekeeping; e 
um ponto para elementos associados à estrutura de gatekeeping. Considerando toda 
a análise (modus operandi e aspectos organizacionais), o número máximo de pontos 
possíveis dentro de nosso método de observação foi 36 (site mais próximo ao conceito 
de gatewatching). 

Em relação ao modus operandi, observamos na primeira etapa (input) o modo 
de seleção de informações (somente pelo público, pelo público com a intervenção do 
comitê editorial ou somente pelo comitê editorial), as fontes de informação (ausência 
de controle na verificação de fontes, controle a posteriori ou a priori) e a identidade 
dos internautas/colaboradores (ausência de verificação da identidade de colaborado-
res, verificação após a publicação de textos ou a priori).

Na segunda etapa (output), nosso foco foi observar o modo de publicação dos 
conteúdos (publicação totalmente livre, restrita a internautas previamente autorizados 
e publicação condicionada ao aval do comitê editorial), a seleção e triagem dos artigos 
(ausência de triagem, triagem a posteriori e a priori) e questões vinculadas à ergonomia 
e aspectos técnicos (interfaces simples e acessíveis a todos, utilização de ferramentas 
específicas e utilização de tecnologias desconhecidas por muitos internautas). 

Finalmente, a terceira etapa (resposta) visa observar a avaliação dos artigos 
(avaliação totalmente livre, restrita aos usuários cadastrados e ao comitê editorial e 
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avaliação exclusiva pelo comitê editorial) e as possibilidades de comentários (total-
mente livres, restritos aos usuários cadastrados ou indisponíveis). 

Para além da análise do modus operandi, nosso método visou ainda obser-
var os aspectos organizacionais de um site colaborativo, considerando que, como 
apontado por Breed (1955) e Shoemaker e Vos (2009), tais características impactam 
a produção de conteúdo informativo. Assim, analisamos os modos de financiamento 
de um site (financiamento 100% próprio, com recursos próprios e receitas publicitá-
rias e financiamento dependente de recursos externos), os modelos de gestão (gestão 
participativa baseada no conceito de horizontalidade, gestão mista formada por cola-
boradores e controladores do site e gestão controlada, fechada ou limitada), as polí-
ticas editoriais (elaboradas de forma participativa, controlada pelos administradores 
do site ou inexistente/fechada aos usuários) e, por fim, acesso e as possibilidades de 
publicação (acesso e participação totalmente livres, acesso livre e participação con-
trolada e acesso restrito aos usuários cadastrados). 

A partir do método de pesquisa desenvolvido e ora apresentado foi possível 
observar se o site paris-lutees.info apresenta aspectos mais associados ao conceito de 
gatekeeping ou à estrutura de gatewatching. Antes de apresentar os principais resul-
tados, há que se ressaltar que a abordagem quantitativa foi empregada tendo em vista 
a observação mais clara das características do referido site, mas os pontos aferidos ao 
final da aplicação do método não indicam, em absoluto, uma análise em si. Trata-se, 
portanto, de um método que observa diversos aspectos e os quantifica, porém tais 
características serão observadas sob uma perspectiva qualitativa, especificamente à 
luz de questões já aqui suscitadas na etapa de estado da arte.  

5 Resultados8

Analisando inicialmente os aspectos referente ao modus operandi do site paris-
-luttes.info, observamos na etapa de input que as informações são selecionadas pelo 
público, mas o comitê editorial pode intervir no caso de dissonância com a política 
editorial. As fontes de informação são controladas a priori, e não há uma identifica-
ção dos usuários. Em relação à etapa de output, nota-se a recusa no conceito de open 
publishing e a moderação como prática fundamental: “Uma das regras de base é não 
haver a autopublicação” (online). Observa-se ainda a triagem a priori dos conteúdos 
produzidos e o uso de tecnologias comuns ao universo digital, com uma interface 
acessível à maioria dos internautas. Finalmente, a observação da etapa de resposta 
aponta que o site permite a avaliação de artigos por usuários registrados, todavia 
impedindo os comentários.

8 Análise realizada com base nas informações contidas no site http://paris-luttes.info/lang=fr/ e suas rubricas. 
Acesso em: 9 maio 2017.
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Em relação à observação dos aspectos organizacionais do site, nota-se que suas 
atividades são financiadas unicamente por fontes próprias, mas que não são especifi-
cadas em nenhum momento. A gestão do site paris-luttes.info é exercida de modo li-
mitado, sendo restrita aos administradores (que não são mencionados nominalmente). 
Conforme descrito anteriormente, a política editorial do site é apresentada de maneira 
clara, porém não há clareza quanto à participação na elaboração de tais princípios. Por 
fim, nota-se ainda que o site é 100% gratuito, seja para leitores, ou colaboradores. 

Ao fim de nossa análise, observamos que o site obteve 22 pontos (de um total 
de 36), o que permite dizer que não há uma correspondência integral ao conceito de 
gatewatching, ainda que suas características estejam mais próximas ao conceito de 
Bruns (2005; 2008) em relação ao modelo de gatekeeping definido por White (1950) 
e demais autores. 

Podemos observar tal aspecto de maneira mais evidente na recusa em seguir o 
conceito de open publishing, o que acreditamos ser uma característica positiva do site 
e um avanço em relação às primeiras práticas de midiativismo online, que, em nome 
de uma liberdade na publicação, acabaram recusando controlar os tipos de conteúdo, 
gerando eventualmente problemas para a fiabilidade das informações publicadas. So-
mada à recusa do conceito de open publishing, entendemos que a triagem a posteriori e 
a verificação das fontes de informação são fatores que diminuem a susceptibilidade de o 
site ser porta-voz de informações falsas e imprecisas (as ditas “verdades alternativas”). 

Ainda que alguns aspectos do site sejam ainda desconhecidos (como o modo de 
financiamento de suas atividades e a identidade dos administradores) e que determi-
nadas questões devam ser ainda objeto de reflexão (como a falta de identificação dos 
colaboradores), nota-se que o site paris-luttes.info mantém mecanismos que, ao mes-
mo tempo em que garantem a participação dos internautas como produtores de con-
teúdo, não assume uma postura de passividade em relação à seleção dos conteúdos, 
o que pode ser entendida como um avanço para garantir fiabilidade às informações 
produzidas de modo colaborativo, impedindo que tais conteúdos sejam colocados à 
margem do fluxo informacional digital.

 
Conclusão

A análise do site paris-luttes.info e suas múltiplas características revela impor-
tantes questões, especialmente se observadas com base nos estudos teóricos que nor-
tearam nossa pesquisa. Inicialmente, é preciso indicar novamente que nossa postura 
de questionar a aplicabilidade do conceito de gatewatching não pressupõe menospre-
zar o estudo de Bruns (2005; 2008) ou refutar práticas colaborativas de produção de 
informação. Trata-se, no entanto, de buscar compreender quais os limites da aplica-
ção da noção de gatewatching no cenário informacional contemporâneo e, ao mesmo 
tempo, observar uma possível manutenção da estrutura de gatekeeping. 
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Evidentemente, ambos os conceitos são passíveis de críticas e esbarram, ine-
vitavelmente, em experiências práticas que podem estar vinculadas em diferentes 
níveis a cada um dos modelos. Nosso esforço, portanto, está em apontar quais os 
riscos para uma efetiva democratização da informação em práticas desenvolvidas es-
pecificamente no ambiente digital, justamente em virtude da miríade de discursos de 
cunho tecnoutopista que conferem à Web um poder de emancipação dos internautas, 
uma possibilidade de ruptura em relação às práticas comunicacionais dos mass me-
dias e, por vezes, o mito de um mundo sem intermediários, conforme apontado por 
Breton (1995).

Com base nessa perspectiva crítica, entendemos que nossa pesquisa demons-
trou a impossibilidade de entender que o conceito de gatewatching representa um 
substituto à noção de gatekeeping, ao identificar no site paris-luttes.info certas carac-
terísticas de controle do fluxo de informações (mais associadas ao modelo de gateke-
eping), o que, diga-se de passagem, entendemos como um avanço diante das questões 
colocadas pela experiência de open publishing.

Se as primeiras práticas do midiativismo online acabavam preconizando a livre 
publicação em detrimento de um controle dos conteúdos, o que limitava seu campo 
de atuação, entendemos ainda que o site paris-luttes.info representa uma evolução 
das práticas do midiativismo online ao apostar na curadoria de informações, evitan-
do justamente que a suposta liberdade do open publishing resulte em informações 
falsas e imprecisas. 

A experiência do site paris-luttes.info mostra-nos claramente a necessidade de 
se moderar conteúdos produzidos de maneira colaborativa, o que não significa em 
absoluto limitar a expressão dos internautas. Trata-se justamente do contrário: ado-
tar mecanismos claros de moderação e estabelecer diretrizes de publicação permitirá 
às práticas do cybermidiativismo valorizar seus próprios conteúdos, etapa funda-
mental para que o discurso de revolução informacional conferido à Web 2.0 comece a 
deixar o campo da utopia e passe a ser visto na prática no ambiente digital. 

Referências

BOUQUILLION, Philippe ; MATTHEWS, Jacob T. Le web collaboratif. Mutations des industries 
de la culture et de la communication. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2010.

BREED, Warren. Social control in the newsroom: a functional analysis. Social Forces, v. 33, n. 
4, maio 1955, p. 326-335. Disponível em: <https://umdrive.memphis.edu/cbrown14/public/ 
Mass%20Comm%20Theory/Week%208%20Journalism%20Studies/Breed%201955.pdf>. Aces-
so em: 10 abr. 2017.

BRETON, Philippe. L’utopie de la communication. Le mythe du « village planétaire ». Paris: Édi-
tions La Découverte, 1995.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

434

BRUNS, Axel. Gatewatching: collaborative online news production. New York: Peter Lang Pub-
lishing, 2005.

BRUNS, Axel. The active audience: transforming journalism from gatekeeping to gatewatching. 
In: Paterson, Chris; Domingo, David (Eds.) Making Online News: The Ethnography of New Me-
dia Production. New York: Peter Lang, 2008. p. 171-184.

CARDON, Dominique. La démocratie Internet – promesses et limites. Paris: Seuil, 2010.

CARDON, Dominique; GRANJON, Fabien. Médiactivistes. Paris: Presses de Sciences Po, 2013.

DE ASSIS SÁES NETO, Saulo. Mutations, permanences et applicabilité des concepts de gatekee-
ping et gatewatching pour la production de contenu informatif  dans l’environnement numérique. 
2017. 114f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Informação e Comunicação) – Université Bor-
deaux Montaigne, Bordeaux, França, 2017.

ESTIENNE, Yannick. Indymedia aujourd’hui : la critique en acte du journalisme et les paradoxes 
de l’open publishing. Mouvements, 2010, v. 1, n. 61, p. 121-131.

JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: NYU Press, 2006.

LÉVY, Pierre. Les Technologies de l’intelligence: l’avenir de la pensée à l’ère informatique. Paris: 
Éditions du Seuil, 1993.

McQUAIL, Denis; WINDAHL, Swen. Communication models for the study of  mass communica-
tions. New York: Longman, 1981.

MIÈGE, Bernard. Les industries du contenu face à l’ordre informationnel. Grenoble: Presses Uni-
versitaires de Grenoble, 2000.

PROULX, Serge. Penser les usages des TIC aujourd’hui: enjeux, modèles, tendances. In VIEIRA, 
Lise; PINÈDE, Nathalie (Éds.). Enjeux et usages des TIC: aspects sociaux et culturels. Bordeaux: 
Presses Universitaires de Bordeaux, 2005. p. 7-20.
RIEFFEL, Rémy. Révolution numérique, révolution culturelle? Paris: Éditions Gallimard, 2014.

SHOEMAKER, Pamela; REESE, Stephen. Mediating the message: theories of influences on mass 
media content. New York: Longman, 1996.

SHOEMAKER, Pamela J.; VOS, Timothy P. Gatekeeping theory. New York: Routledge, 2009.

VIEIRA, Lise. L’édition électronique. De l’imprimé au numérique: évolutions et stratégies. Bor-
deaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2004. 

WHITE, David Manning. The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection of News. Journalism 
& Mass Communication Quarterly. v. 27, n. 4, p. 383-390, 1950. Disponível em: <http://www.
aejmc.org/home/wp-content/uploads/2012/09/Journalism-Quarterly-1950-White-383-90.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2017.



PARTE II: À prática

435

WOLTON, Dominique. Internet et après: une théorie critique des nouveaux médias. Paris: Édi-
tions Flammarion, 2000.


