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RESUMO

As manifestações populares ocorridas nos últimos anos no Brasil têm feito despontar 
novos atores e práticas que vêm questionando as instituições políticas, a polícia 
e a ação da imprensa. São coletivos auto-organizados que buscam estratégias 
midiáticas para fazer valer uma comunicação que se diz independente. A atuação 
dos midiativistas é aqui estudada por meio de entrevistas e observação participante 
durante protestos no centro do Rio de Janeiro. Em campo, as primeiras impressões 
permitiram compreender como esses coletivos agem, em dois níveis: o físico e 
o simbólico. O primeiro pauta-se pela posição geográfica em meio à multidão, 
aproximando-se e misturando-se aos manifestantes. O segundo aponta para a relação 
construída entre a mídia independente e os manifestantes, a partir do histórico de 
conduta do midiativista e do veículo que esse representa. A partir da identificação 
desses atores, a proposta é compreender o lugar de fala da mídia independente 
pautada por um ativismo militante. Nesse sentido, o presente trabalho faz uma breve 
digressão ao discurso da imprensa tradicional, num recorte da Folha de S.Paulo, em 
relação às Jornadas de Junho de 2013, para identificar possíveis efeitos de sentido que 
constroem memórias sociais sobre as manifestações, a fim de propor uma reflexão 
sobre o papel das mídias (tradicionais e independentes) na compreensão e no próprio 
desenrolar dos acontecimentos. 
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A ideologia midiativista: 
por outras vozes nas manifestações de rua no 

Rio de Janeiro

Aproar

Interfaces. Quão vasta é essa palavra para abraçar a obra que aqui se concre-
tiza em muitas vozes. É essa interação e multiplicidade de olhares possíveis que nos 
permitiu a ousadia de estar aqui, com nomes tão proeminentes da pesquisa sobre 
midiativismo no Brasil. Reconhecemos, contudo, que nossa contribuição neste im-
portante trabalho não se trata, ainda, de oferecer uma tese sobre o campo, mas sim, 
inicialmente, de navegar por ele. Navegar, tal qual fazemos ao explorar a Internet, 
palco por excelência do ativismo midiático, conhecendo e experimentando-o jorna-
lística e academicamente. 

Assim, este artigo é um extrato de pesquisa em desenvolvimento que passa pe-
los caminhos da Memória Social, do Discurso e do Jornalismo. Ou seja, no terreno 
fluido da Linguagem, mergulhamos no midiativismo do Rio de Janeiro, sem medo da 
deriva, por ser essa, também, uma necessária travessia. 

1 A bússola

Partindo da premissa de que a “[...] memória se materializa na linguagem” (p. 
29), como nos assegura Maurice Halbwachs (2006), quais memórias sociais seriam 
produzidas a partir dos discursos midiáticos da chamada “grande imprensa”, sobre 
as manifestações no Brasil, em anos recentes? Uma procura simples, na Internet, com 
a expressão “manifestações de 2013”, por exemplo, nos leva a várias reportagens. A 
primeira indicada pelo site de buscas traz o título: “Manifestações levam 1 milhão de 
pessoas às ruas em todo país”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo1. 

20 de junho de 2013. País em protesto é a retranca da matéria na editoria de Co-
tidiano. Não à toa, visto que dos 26 estados e Distrito Federal, 25 capitais aderiram às 
manifestações naquela data. Dos treze parágrafos da reportagem, um diz que a moti-
vação dos protestos se deve ao aumento de tarifas no transporte público, dois narram 
como o então governo Dilma Rousseff (PT) pretende lidar com as manifestações e 
os outros dez parágrafos falam exaustivamente sobre “confrontos”, “vandalismo”, 
“depredações”, em frases como:

1 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1298755-manifestacoes-levam-1-mi-
lhao-de-pessoas-as-ruas-em-todo-pais.shtml>. Acesso em: 27 out. 2017. 
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a) “Em nove das capitais com confrontos, houve também ataques ou tentativas 
de destruição de prédios públicos”. 
b) “Em Brasília, um grupo de manifestantes forçou a barreira policial montada 
na entrada do Congresso Nacional iniciando o confronto com a Polícia Militar, 
que revidou com bombas de gás lacrimogêneo”. 
c) “No Rio, o protesto ficou tenso no início da noite. [...] Por volta das 18h50 
morteiros foram disparados pelos manifestantes”. 
d) “Em Natal [...] um grupo menor, de rostos tapados queimou objetos. Bom-
bas e pedras foram atiradas contra os policiais”. 
e) “Manifestantes tentaram invadir, em Fortaleza, o Palácio da Abolição, sede 
do governo do Ceará e depredaram o prédio. O local virou uma praça de guerra 
entre vândalos e Polícia Militar”. 
f) “Também foram registradas situações de confrontos e depredações em Porto 
Alegre (RS), Curitiba (PR), Salvador (BA), Vitória (ES), Belém (PA), João Pes-
soa (PB), Manaus (AM), Teresina (PI) e Macapá (AP)”.

Tudo o que a memória produz, ela o faz a partir de uma sucessão de fragmen-
tos, como ondas emergindo de interferências coletivas simultâneas entre o agora e o 
passado. E a linguagem é um fio condutor de lembranças. O funcionamento da me-
mória, portanto, para Halbwacs, não é possível sem palavras e ideias, que o indivíduo 
toma emprestado de seu ambiente. Quando desenvolveu sua tese, o sociólogo francês 
não se referia aos efeitos da mídia na construção dessas memórias, mas é possível 
notar a aplicabilidade de suas reflexões na contemporaneidade:

Em outras palavras, a condição necessária para voltarmos a pensar em algo apa-
rentemente é uma sequência de percepções pelas quais só podemos passar de novo 
refazendo o mesmo caminho, de modo a estar outra vez diante das mesmas casas, do 
mesmo rochedo, etc. [...] Nunca mais havíamos pensado naquilo. Contudo, quando 
essa lembrança reaparece, não é consequência de um conjunto de reflexões, mas de 
uma aproximação de percepções determinada pela ordem em que se apresentam 
determinados objetos sensíveis, ordem essa resultante de sua posição no espaço. 
(HALBWACHS, 2006, p. 53). 

Por analogia, consideremos que a “[...] lembrança que reaparece pela aproxi-
mação de percepções” se dê com a leitura de reportagens, anos depois, construindo 
imagens de memória a partir da materialidade discursiva sobre as manifestações. A 
qualquer tempo, novas manifestações semelhantes evocarão as memórias construí-
das. E, se “[...] há uma ordem na posição de objetos sensíveis no espaço”, como não 
comparar a acepção teórica com a seleção de determinadas notícias agendando “o 
quê” e “como” o público vai pensar a respeito dos fatos reportados? Logo, o que exa-
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tamente e como os leitores, espectadores, ouvintes, seguidores on-line desses grandes 
veículos irão recordar? 

Para en tender a relação da memória social com o discurso, recorremos às no-
ções de interdiscurso e memória discursiva, presentes no território da Análise de Dis-
curso (AD) de vertente francesa. 

O interdiscurso é todo um conjunto de formulações feitas e já esquecidas que deter-
minam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas 
já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por um 
sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para que, pas-
sando para o “anonimato”, possa fazer sentido em “minhas” palavras. (ORLANDI, 
2001, p. 33-34).

Pensar a memória nesse âmbito, significa compreender que a fonte do sentido 
está nas incessantes retomadas de um discurso outro, de um “já-dito”. Razão pela 
qual ilustramos os discursos do jornal Folha de S.Paulo como exemplo, pois à medida 
que enunciados semelhantes venham a se repetir nos veículos de imprensa massivos, 
eles tendem a construir uma memória social sobre os atos. 

É daí, dessa regularidade presente na história das narrativas, que advém a ideia 
de memória discursiva.

Em outros termos, o processo discursivo não tem, de direito, início: o discurso se 
conjuga sempre sobre um discurso prévio, ao qual ele atribui o papel de matéria-
-prima e o orador sabe que quando evoca tal acontecimento, que já foi objeto de 
discurso, ressuscita no espírito dos ouvintes o discurso no qual este acontecimento 
era alegado, com as “deformações” que a situação presente introduz e da qual pode 
tirar partido. (PÊCHEUX, 1997, p. 77).

A memória discursiva, noção que em Courtine (2009, p. 106) diz respeito à 
“[...] existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas 
por aparelhos ideológicos”, sustenta, portanto, que o discurso tem relação com a 
memória de maneira constitutiva nos planos da textualidade e da história. 

Nesse sentido, basta considerarmos três linhas da referida reportagem da Folha 
para uma interpretação: “Manifestantes tentaram invadir, em Fortaleza, o Palácio 
da Abolição, sede do governo do Ceará e depredaram o prédio. O local virou uma 
praça de guerra entre vândalos e Polícia Militar”. A condução discursiva que aqui se 
impõe nos faz recordar sobre as manifestações daquele dia a partir da criminalização 
dos atos nas ruas não só de Fortaleza (CE), mas nas diversas cidades mencionadas 
na matéria, estendendo-se, por conseguinte, a uma imagem de como estaria o país. 

Carregados de sentidos, os verbos invadir e depredar suscitam em seu interdis-
curso, memórias condenáveis e, logo, as ações protagonizadas por “vândalos” – subs-
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tantivo nada neutro –, implicariam uma tomada de posição – na reportagem descrita 
como um “revide” –, por parte dos policiais. Afinal, de acordo com o jornalismo da 
Folha, as autoridades foram ameaçadas pelos manifestantes que “dispararam mortei-
ros”, e “atiraram bombas e pedras”. 

Não exclusivo da Folha de S.Paulo, esse discurso estendeu-se a um sem número 
de reportagens em veículos impressos e eletrônicos no decorrer das manifestações de 
2013. A imprensa, portanto, funciona como o aparelho mencionado por Courtine 
(2009), apresentando ideologicamente seu olhar sobre os fatos. A julgar pelas mate-
rialidades discursivas que pontuamos, o lugar de fala do veículo está na posição de 
defender o Estado. 

Pesquisadores como Figueiredo (2014), Gohn (2014), Braighi (2016), só para 
citar alguns, trazem grandes contribuições ao debate sobre as Jornadas de Junho de 
2013, de modo que não será este o foco do nosso artigo, neste momento. Registre-se, 
ainda, que no ano de 2014, muitos foram os protestos convocados por movimentos 
populares contrários à realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, tendo 
sido aquele ano marcado por dezenas de prisões de jovens manifestantes, o que nos 
dá uma gama imensa de possibilidades de pesquisas. Há muito por dizer, sob diversos 
prismas. 

Nosso recorte de trabalho, no entanto, é um pouco mais à frente no tempo. 
Em 2017, queremos saber de onde partem discursos alternativos àqueles que tendem 
a se consolidar como memórias sociais, posto que circulam no jornalismo de massa. 
Antes de uma eventual análise comparativa de reportagens (uma vez que a pesquisa 
ainda se desenvolve), até porque os formatos, a linguagem e os meios de difusão são 
bem diferentes e isso demandará uma definição justificada do corpus, nosso objetivo 
é lançar um primeiro olhar sobre o midiativismo independente do Rio de Janeiro, 
mergulho este, inicial, ainda em apneia. 

Se identificamos na mídia tradicional a tendência a criminalizar movimentos, o 
termo ativismo, por oposição, sugere que essa nova mídia independente queira pro-
mover um outro discurso. Mas quem são, afinal, esses midiativistas?

2 Velas ao mar 

A partir das jornadas de 2013, iniciativas autônomas de comunicação multipli-
caram-se por todo o país, com a disposição de nadar contra a correnteza. Em função 
de um caráter autorregulatório, de sua estrutura que não depende de espaço físico 
para existir e rápido ciclo de vida, é difícil quantificar ou mapear tais projetos. Alguns 
podem morrer na praia. 

A Agência Pública de Jornalismo Investigativo, fundada em 2011, fez um levan-
tamento intitulado Mapa do Jornalismo Independente, e classificou, no ano de 2016, 



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

657

oitenta coletivos, apresentando-se, até agora, como a principal tentativa de estimar 
tais ações. Foram selecionadas mídias que “[...] nasceram na rede, fruto de projetos 
coletivos não ligados a grandes grupos de mídia, políticos, organizações ou empre-
sas” (online)2. 

Para identificar alguns midiativistas que atuam no Rio de Janeiro, a pesquisa-
dora Jaqueline Suarez esteve em quatro grandes manifestações de 2017 na capital flu-
minense. Duas delas, os atos pelas “Diretas Já” (18 de maio) e pela “Greve Geral” (30 
de junho), foram de ordem nacional e promoveram paralisações pelo país. Durante 
os protestos, Jaqueline conheceu e acompanhou os trabalhos do fotógrafo da Mídia 
Coletiva Independente (MIC) Rodrigo Duarte. Em seguida, entrou em contato com o 
coletivo pela página na Internet e chegou ao seu editor. 

A Mídia Coletiva Independente apresenta-se como um veículo que abre espaço 
para reportagens sobre a política e a economia nacional, denúncias de violações de 
direitos humanos e cobertura de manifestações populares3. Braighi (2016) argumenta 
que, 

por meio da construção de uma narrativa paralela à da mídia corporativa de massa, 
os midiativistas vêm realizando um papel de posicionamento ao lado de setores da 
sociedade que têm menos espaço para projeção argumentativa, oportunizando con-
dições para que os seus pontos de vista possam repercutir. Não obstante, o choque 
das ideias propagadas pelos coletivos só surte o efeito positivo (de geração de co-
nhecimento e questionamento), quando utilizado de forma responsiva e responsável 
pelo leitor – isto é, de modo ativo e consciente. (p. 104).

E aqui cabe, de fato, a atitude responsiva do leitor, espectador, ouvinte ou 
internauta, uma vez que a MIC se posiciona de forma claramente anarquista. Seu 
fundador, o jornalista Carlos Augusto Lima França, trabalhou por muitos anos em 
jornais de grandes tiragens na comunicação de massa. No último, ele disse ter pedido 
demissão quando suas ideias entraram em conflito com os interesses empresariais e 
editoriais do veículo4. Com França, dois amigos e profissionais de jornalismo e cine-
ma atuaram na fundação da MIC, em junho de 2013. 

Hoje, o coletivo é integrado por estudantes, como Rodrigo Duarte, e profissio-
nais de várias áreas, com ideias semelhantes, trabalhando de modo contra-hegemô-
nico na difusão da notícia, sem ressalvas à ideologia política seguida. Assim, nas ma-
nifestações, por exemplo, o midiativista coloca-se como parte constitutiva daquele 
espaço, imbuído de propósitos iguais aos dos manifestantes. 

Do mesmo modo, a pesquisadora presente aos protestos pôde exercer o que em 
antropologia se configura pelo método de observação participante5, identificando, as-

2 Disponível em: <http://apublica.org/mapa-do-jornalismo>. Acesso em: 20 abr. 2017.
3 Disponível em: <https://www.facebook.com/midiaindependentecoletiva17/>. Acesso em: 20 abr. 2017.
4 Entrevista concedida às autoras do artigo em 21 de maio de 2017, no Rio de Janeiro. 
5 Cunhado pelo antropólogo polonês Bronislaw Malinowski (1884-1942), o conceito de observação partici-
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sim, o papel dos atores na multidão, sendo eles: polícia, imprensa tradicional, mídia 
independente, sindicatos, outros organismos de classe, manifestantes autônomos e os 
grupos de ação direta denominados Black Blocs. Saber quem são e como se posicio-
nam no decorrer da manifestação nos auxilia a compreender o quê, como e por que 
as coisas acontecem. 

Como os midiativistas se colocam no espaço e momento adequados a ponto 
de flagrar as ações diretas6 e eventuais agressões aos manifestantes? Em campo, foi 
possível identificar esse posicionamento a partir de dois níveis, o físico e o simbólico. 
O primeiro, entende-se pela posição geográfica em meio à multidão. Os midiativistas 
organizam-se de forma setorizada ao longo da manifestação. Eles acompanham o 
protesto de, pelo menos, três pontos: início, meio e fim das passeatas. Os jornalistas 
independentes ficam concentrados perto dos grupos de ação direta, pontos em que, 
quase sempre, estouram os confrontos. 

Diferentemente dos profissionais da grande mídia que, em geral, não conse-
guem se aproximar e, quando o fazem, por vezes registram cenas que podem servir 
ao propósito de criminalizar as ações, os comunicadores da mídia ativista buscam o 
diálogo e a proximidade com os referidos grupos de ação direta. Tal postura aliada 
ao uso das tecnologias móveis permitiu aos coletivos independentes maior agilida-
de na cobertura das manifestações, a ponto de a audiência com acesso à Internet 
vislumbrar ali uma das principais fontes de informação sobre o assunto (BRASIL; 
FRAZÃO, 2013).

Em um segundo nível, a construção dessa relação pode ser investigada sob a 
ótica do simbólico. O jornalismo independente costuma surgir em um contexto po-
lítico e social de opressão, por meio do qual, por vezes, há o controle da informação. 
Nas palavras de Downing (2002), citado em Brasil e Frazão (2013), o modelo adotado 
por esse tipo de mídia é o da contrainformação, quando grupos contra-hegemônicos 
promovem a revolução da informação, munindo a sociedade com fatos ausentes ou 
omitidos no discurso empregado pela imprensa de massa. O autor acredita que esse 
tipo de contrainformação acaba por fortalecer o público e sua confiança, favorecendo 
mudanças sociais, não só de ordem informativa.

Nos protestos recentes, houve ocasiões de se ver jornalistas de determinadas 
emissoras de TV sendo expulsos dos atos por grupos de manifestantes. Já os jor-
nalistas independentes conquistam cada vez mais espaço para realizar a cobertura 
desses protestos. Assim, o midiativista coloca-se em meio ao protesto a partir de um 
histórico de sua própria conduta e do veículo que representa. Isso significa dizer que 

pante consiste no pesquisador inserir-se, ser aceito e participar de eventos ou grupos que está estudando. O 
autor dedicou boa parte de suas obras ao exercício das observações de campo. 
6 A ação direta é uma tática política de origem popular e refere-se a uma forma de intervenção com impacto 
direito e imediato sobre a realidade material e simbólica, como pichações e derrubada de símbolos do capital, 
como bancos, por exemplo. 
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os manifestantes sabem que não serão silenciados ou expostos sob riscos de uma 
eventual criminalização de suas ações. Um dos contratos sociais mais sérios nessa 
relação é o compromisso tácito por parte do midiativismo de não fotografar, filmar 
ou identificar um integrante da tática Black Bloc. 

Compromisso este reiterado na fala de um professor midiativista também en-
trevistado para este trabalho. Wagner Maia é docente da rede Estadual de ensino no 
Rio de Janeiro e faz parte do coletivo midiativista Fotoguerrilha: “[...] é muito impor-
tante frisar que a gente nunca expõe o ativista sem a máscara até para não criminali-
zar. Nunca coloca a foto com o rosto, embaça” (MAIA, 2017) (informação verbal)7.

O contato com os atores sociais do Fotoguerrilha surgiu, também, em meio 
à frequência de vê-los nas manifestações do Rio de Janeiro. O coletivo nasceu em 
março de 2016 e se define nas redes sociais como um grupo autônomo de fotojorna-
lismo, fotografia documental e autoral, cujas pautas privilegiam lutas sociais e direi-
tos humanos, principalmente no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo8. Atualmente 
incorpora ativistas que antes se organizavam como “professores midiativistas”, como 
Wagner Maia e Bárbara Dias. 

3 “Um midiativista sozinho é manifestante; dois midiativistas juntos são jornalistas”

Se estamos tratando aqui de discursos e construção de memórias, entendemos 
que toda fala acadêmica – sobretudo nas ciências humanas – também é carregada de 
sentidos, na medida em que elege um viés teórico para abordar qualquer tema; não 
é possível uma neutralidade científica a despeito de toda crítica que se intenta fazer 
ao produzir (fragmentos de) conhecimento. Dito isso, reconhecemos, desde o início 
da empreitada, que este artigo é produzido de um lugar, num tempo histórico e com 
limites subjetivos de suas condições de produção. 

Tal qual o são a Folha de S.Paulo, ou as mídias independentes, este texto traz 
um discurso a partir do recorte que ora se apresenta. Assim, selecionamos para esse 
breve debate, a fala de quatro entrevistados: Rodrigo Duarte e Carlos França, da Mí-
dia Independente Coletiva; e Wagner Maia e Bárbara Dias, do Fotoguerrilha. 

A frase destacada como intertítulo, é de Rodrigo Duarte. Universitário, estuda 
Direito e iniciou seus trabalhos como midiativista “por acaso” (informação verbal)9, 
quando foi chamado por um amigo para ver e fotografar o que acontecia no processo 
de remoção da Aldeia Maracanã, às vésperas da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 
O espaço, único local de preservação indígena na área urbana da cidade do Rio de Ja-
neiro, fazia parte do plano do governo do Estado para as novas instalações dos jogos. 
Em uma tentativa de resistir à remoção, os indígenas protagonizaram uma série de con-

7 Entrevista concedida às autoras do artigo em 28 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro.
8 Disponível em: <https://www.facebook.com/fotoguerrilha/>. Acesso em: 25 out. 2017. 
9 Entrevista concedida às autoras do artigo em 3 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.
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frontos com a Polícia Militar. Esses eventos eram acompanhados de perto por ativistas 
dos direitos humanos e pelas mídias alternativas, que tinham a pretensão de atuar em 
defesa e segurança do grupo, além de endossar a luta por sua permanência no local. 

O fotógrafo da MIC recorda-se: 

Eu escolhi um lado, no momento da ação e no momento de publicar a ação. Foi 
quando eu me vi como ativista, como midiativista. Filmando, interagindo com a 
polícia, falando: ‘não, vocês não podem fazer isso, é inconstitucional’. Não era só a 
câmera, eu escolhi um lado e era o lado dos indígenas. (DUARTE, 2017). 
 

Foi nesse mesmo dia que Rodrigo entrou para o grupo. Depois de ser observado 
pelo editor da Mídia Independente Coletiva enquanto falava com a polícia, o jornalista 
Carlos França apresentou-se e o convidou para trabalhar para a MIC: “É um trabalho 
voluntário, se você for ligado a partido, a gente não tem interesse, mas se você for um 
militante independente, a gente quer que você publique com a gente” (DUARTE, 2017). 

A entrevista com Rodrigo foi realizada no pátio da Faculdade Nacional de Di-
reito, no centro da cidade, duas horas antes de um ato programado para acontecer 
em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), no dia 3 de maio de 
2017. Perguntado sobre como a MIC cobre as táticas que os manifestantes chamam 
de ação direta, Rodrigo responde: 

A gente entende que por trás de cada ato tem uma pauta política, não é simples-
mente [dizer que] eles são vândalos e querem o caos. A gente entende que o povo 
se revolta e, muitas vezes, a grande mídia que está aliada ao Estado vai noticiar 
aquilo como vandalismo. E a gente entende que aquilo é uma resposta às opressões 
do Estado, não é vandalismo. Vândalo é o Estado, já dizia aquela famosa pichação. 
(DUARTE, 2017). 

Vale notar que essa fala se opõe radicalmente à narrativa da reportagem publi-
cada pela Folha de S.Paulo, como demonstrado previamente. 

Dezoito dias depois da conversa com o fotógrafo, fomos até a sede da MIC, no 
Bairro da Glória, no Rio. Vindo de Ilhéus (BA), França chegou com a família ao Rio 
de Janeiro em 1969. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em 1982, atuou ao longo da carreira em grandes jornais impressos, 
como Última Hora, A Tarde, Zero Hora, Jornal do Brasil, até pedir demissão de O 
Globo em 2010. A partir de então decidiu buscar estudantes universitários que acei-
tassem a empreitada de fazer mídia independente no Brasil. “Em 2011 a gente come-
çou e cada um estava postando na sua própria ‘timeline’, não tinha a mídia indepen-
dente ainda. A MIC surgiu em 13 de junho de 2013 com perfil próprio” (FRANÇA, 
2017) (informação verbal)10. 

10 Entrevista concedida às autoras do artigo em 21 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.
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O profissional, que esteve por quase 30 anos no jornalismo corporativo, de-
fende que fazer mídia independente significa não se associar a partidos políticos ou 
qualquer entidade que esteja ligada ao Estado. 

 
As nossas câmeras precisam estar voltadas para o Estado, a gente não espera acon-
tecer para depois ir filmar não. Uma câmera tem que está focada no Estado. Ou 
seja, tem que acompanhar diretamente as forças repressivas do Estado, como a Po-
lícia Militar do Rio de Janeiro. E, em todas elas nós flagramos que o início do ‘tiro 
porrada e bomba’ parte da Polícia. Primeiro eles começam assim, a manifestação 
está indo, eles fazem aquele cordão no final, aí eles avançam e começam a insultar, 
chutar, há várias formas de eles [policiais] criarem o pânico dentro da manifestação. 
(FRANÇA, 2017). 

Essa entrevista contradiz boa parte dos discursos consolidados no senso co-
mum e mesmo nas narrativas midiáticas convencionais sobre os Black Blocs. Não 
restam dúvidas de que, se o público que acessa ao jornalismo de massa buscar infor-
mações diversas sobre o mesmo fato, a tendência é ampliar seu senso crítico diante 
da multiplicidade de vozes. 

O Estado do Rio de Janeiro é visto como caótico também pelos ativistas do 
coletivo Fotoguerrilha. Rio de Caos e Lutas é o nome da exposição que foi organizada 
pelo grupo, na Arena Hermeto Pascoal, em Bangu, Zona Oeste da cidade, no dia 28 
de outubro de 2017. Foi lá que conversamos com os professores midiativistas Bárbara 
Dias e Wagner Maia. Um dos pontos abordados na entrevista é a dificuldade de os 
coletivos realmente sobreviverem, continuarem existindo como mídia, independente-
mente dos atos e manifestações, porque não possuem recursos. 

Tem uma dificuldade muito grande para o movimento independente se manter, por-
que a gente não quer um financiamento de empresa e ninguém para mandar no 
nosso coletivo. Segundo, é muito difícil para gente angariar verba para um projeto 
autoral, então a gente quer muito uma coisa coletiva. Então, por exemplo, hoje a 
gente trouxe uma caixinha solidária. (MAIA, 2017).

Professora da rede estadual na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 
Bárbara diz que não vê maneiras de um trabalho ideológico, como é o midiativismo 
independente, receber financiamentos:

Por que quem ajudaria a gente financeiramente com isso? O governo não vai ajudar, 
porque a gente mete o pau no governo. De uma empresa privada, a gente vai ver 
o histórico dela e provavelmente vai estar em contradição com aquilo que a gente 
acredita. É muito ideológico o que a gente faz. A gente acredita que com as nossas 
fotos, a gente consegue postar isso, tem o alcance de algumas pessoas e a gente leva 
isso adiante porque a gente quer que as pessoas conheçam outras narrativas. Vai 
sair na grande mídia uma foto dessa criminalizando, falando que é vandalismo, que 
é baderna; e a gente diz, ‘não, aconteceu isso porque a polícia reprimiu, foi um ato 
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de resistência, o governo está adotando medida austeras’. (DIAS, 2017) (informação 
verbal)11.

Retomando a perspectiva de construção de memórias possíveis por meio dos 
discursos, trata-se de uma disputa de poder. Nesse momento, ainda bastante desi-
gual, haja vista o pequeno alcance das mídias independentes frente às tradicionais. 
Por mais utopicamente democrático que seja o acesso à Internet, meio pelo qual o 
ativismo midiático se propaga, essa ainda não é uma realidade para alguns milhões 
de brasileiros, que têm TV, por exemplo. 

Além disso, as páginas virtuais dos veículos independentes têm número relati-
vamente baixo de seguidores, se pensarmos em uma dimensão nacional. No entanto, 
esses dados deixam de ser um abismo intransponível se comparados ao jornal diário 
de maior tiragem no país, e aqui falamos novamente da Folha de S.Paulo. Informações 
disponíveis no site da Folha apontam para uma tiragem média, de segunda a domingo, 
em torno de 320 mil exemplares12. O perfil da Mídia Independente Coletiva (MIC) no 
Facebook, tem 140 mil seguidores (novembro de 2017)13. Ou seja, com esses números já 
seria possível se falar em uma “alternativa” no campo da comunicação midiática. 

Se a batalha por uma equidade no alcance dos discursos é, portanto, para lon-
gos anos, isso não significa dizer que os ativistas já não tenham começado os traba-
lhos dando sinais de onde querem chegar. 

4 Princípios de acostagem 

Os manifestos populares que ganharam as ruas nos anos recentes no Brasil só 
poderão ser compreendidos do ponto de vista transdisciplinar. Diversos campos do 
saber, em diálogo, buscarão rascunhar os muitos retratos desse turbilhão social e po-
lítico que ainda se move, e o midiativismo está no meio do furacão. 

Mirando ainda muitas ondas a quebrar, este é o ponto em que essa pesquisa se 
encontra. A partir do primeiro contato com alguns ativistas do Rio de Janeiro, para 
entender suas estratégias midiáticas e pontuar seu lugar de fala, inferimos que a mili-
tância é o próprio discurso. Por mais que as câmeras transmitam em tempo real sem 
cortes, ou fotografem de determinado ponto privilegiado nas manifestações, o lugar 
que o midiativismo independente ocupa é, sim, ideológico. Isso em nada deslegitima 
a ação, pelo contrário, a mídia tradicional é que talvez devesse oferecer com clareza 
ao seu público o crachá de ativista do status quo, quando assim se posiciona. 

Para esse recorte de breve análise, tentando discorrer sobre a construção de me-
mórias sociais a partir dos discursos, optamos por citar uma reportagem da Folha de 
11 Entrevista concedida às autoras do artigo em 28 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro.
12 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml>. Acesso em: 02 nov. 2017. 
13 Disponível em: <https://www.facebook.com/midiaindependentecoletiva17/>. Acesso em: 02 nov. 2017.
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S.Paulo, disponível na primeira página de buscas on-line, com o filtro: “manifestações 
de 2013”; pois quando se fala em midiativismo independente, é condição obrigatória 
pontuar que ele se manifesta essencialmente nas plataformas da Web. 

Assim, para se pensar num discurso midiativista que venha a deixar memórias 
sobre o cenário brasileiro, notadamente na cobertura dos protestos e manifestações 
populares, é preciso compreender que as disputas de sentido com a “grande impren-
sa” se dão, prioritariamente, em dois universos: o local, no momento das manifesta-
ções; e o virtual, na difusão das múltiplas vozes. 

E virtual será também o meio de divulgação deste e-book, Interfaces do Midia-
tivismo, de maneira que numa busca futura, esperamos que as vozes aqui apresenta-
das possam ser encontradas pela mesma ferramenta que hoje nos direciona para os 
veículos tradicionais de imprensa. 

Por fim, cumpre dizer que o presente artigo é o estado embrionário do que virá 
a ser um livro-reportagem sobre alguns coletivos midiativistas no Rio de Janeiro. Um 
novo discurso, portanto, ainda nascerá, uma vez que a autoria acadêmica dará lugar 
à linguagem jornalística da grande reportagem. Eis que já está na quilha, outra (inter)
face. 
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