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RESUMO

Neste artigo, temos como objetivo promover uma reflexão, por meio da Análise do 
Discurso, sobre cinco documentários, episódios do programa da Rede Jovem de 
Cidadania, a fim de identificar como se dá a construção das identidades sociodiscursivas 
e das representações, presentes nos relatos apresentados, dos parceiros discursivos 
que protagonizam esses vídeos. No texto, pretendemos ainda detectar se a identidade 
e a representação social interferem na elaboração dos sentidos dos enunciados 
dos documentários e destacar a construção das representações sociais subjacentes 
às narrativas dos atores sociais que aparecem nos programas da Rede Jovem de 
Cidadania analisados. Alguns conceitos base serão utilizados na fundamentação 
deste trabalho, quais sejam: as noções de identidade (CHARAUDEAU, 2015; HALL, 
2006; 2009), e de representação social (JODELET, 2001; 2009; MOSCOVICI, 2003; 
MAINGUENEAU, 2004), oriundas das ciências sociais, sendo mais recentemente 
aplicadas à Psicologia Social e à Análise do Discurso. E ainda as noções de ativismo 
(ASSIS, 2006) e de ativismo midiático (MALINI; ANTOUN, 2013). O corpus de 
análise são cinco documentários, episódios do programa Rede Jovem de Cidadania: 
Onde é o Centro Cultural?, Territórios Negros nos Museus, Cúpula dos Povos: 
construção, juventude e depois?, Fórum Popular de Cultura e Mulheres no metal que 
foram exibidos na TV Brasil e na Rede Minas de Televisão. Os vídeos encontram-se 
disponíveis na Internet, no canal da Rede Jovem de Cidadania no YouTube.
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Construção de identidade ativista-midiático na 
Rede Jovem de Cidadania

1 A Rede Jovem de Cidadania 

O projeto Rede Jovem de Cidadania (RJC) foi criado em 2002 pela Associação 
Imagem Comunitária (AIC) – entidade do Terceiro Setor voltada para a pesquisa e 
experimentação em mídias de acesso público. O objetivo da RJC era potencializar o 
protagonismo e o acesso dos jovens aos meios de comunicação, fortalecer e ampliar 
as redes de solidariedade existentes em Belo Horizonte e na Grande BH. Para divul-
gar e favorecer o intercâmbio entre atores coletivos que lutavam para promover a cul-
tura e a cidadania da juventude, a RJC desenvolveu uma rede de mídias comunitárias 
– um programa de TV, um programa de rádio1, um jornal impresso2, um site (www.
aic.org.br/rede), um webzine3e uma agência de notícias4.

Em 2004, a RJC foi convidada a exibir seus vídeos na Rede Minas e tornou-se o 
único programa da emissora pública estatal produzido em comunidades e com temas 
que dialogavam diretamente com a juventude. Exibir produções de outros projetos, 
grupos e entidades da sociedade civil foi uma das alternativas encontradas pela RJC 
para manter o recém-conquistado espaço audiovisual. O programa passou a exibir 
vídeos realizados por outras ONGs e projetos sociais e também de jovens realizado-
res independentes, abriu espaço para outras entidades e agentes sociais e passou a 
contar com produções de todo o país. 

Com a exibição dos vídeos da Rede Jovem de Cidadania na Rede Minas, a 
partir de 2005, a forma de produção dos programas começou a ser alterada. Com a 
participação de novos atores da sociedade, a equipe sentiu a necessidade de utilizar 
outras opções estéticas, de estratégias narrativas mais próximas do documentário, 
mas sem deixar de produzir outros formatos, como ficções, animações e experimen-
tações. Além disso, o programa abriu a possibilidade de receber propostas de grupos 
e entidades da sociedade civil. As propostas eram apresentadas por meio de um for-
mulário e avaliadas pela equipe que analisava a pertinência, a viabilidade e a possível 
forma de realização da proposta. 

E em 2011, a RJC passou a ser transmitida também pela TV Brasil, podendo 
ser vista em todo o país via antena parabólica e sistema de TV a cabo. No ano de 

1 O programa era transmitido pela emissora UFMG Educativa (104,5 FM).
2 O jornal impresso era distribuído nas escolas públicas de Belo Horizonte.
3 Uma webzine é uma publicação que existe na Internet, com publicação periódica e se diferencia dos blogs 
por não ter marcador cronológico. A webzine da Rede Jovem de Cidadania está disponível no site da Asso-
ciação Imagem Comunitária. 
4 A agência produzia boletins informativos que eram enviados semanalmente aos veículos de comunicação 
regionais e nacionais e a centenas de instituições do Terceiro Setor. 
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2013, ao completar dez anos de existência, a Rede Jovem de Cidadania interrompeu 
a produção de novos programas, devido ao fim do patrocínio da Petrobras, que era 
apoiadora do projeto desde 2002.

2 Fundamentação teórica

Para realizar este estudo, foram utilizadas como fundamentação teórica as no-
ções de identidade e de representação social, oriundas das ciências sociais e recente-
mente aplicadas à Psicologia Social (JODELET, 2001; MOSCOVICI, 2003). Tais de-
finições também foram incorporadas por pesquisadores da Análise do Discurso a fim 
de esclarecer fenômenos discursivos, como o papel social dos parceiros do contrato 
de comunicação, a expressão dos ethé e das visadas discursivas. 

Neste trabalho, os conceitos de identidade e representação social contribuem 
para uma apreensão mais elaborada da dinâmica discursiva dos vídeos da Rede Jo-
vem de Cidadania, pois interferem na elaboração dos sentidos presentes nos enuncia-
dos dos documentários.

Patrick Charaudeau (2015, p. 16) aponta que “[...] a identidade é o problema 
de si através do olhar dos outros”. Essa característica ocorre por sermos seres sociais, 
que vivemos em sociedade e em relação com outros indivíduos. Por isso, o traço que 
nos define como integrantes de determinada coletividade se dá pelo olhar dos outros, 
que atestam nosso pertencimento a uma categoria de indivíduos. Não significa, con-
tudo, que a sociedade em que vivemos determinará nossa identidade, mas sim que a 
percepção que a coletividade em que estamos inseridos tem de nós constitui elemento 
importante para a construção de nossa identidade individual e coletiva. Ou seja, essa 
identidade do grupo funcionaria como uma espécie de busca de si mesmo, em nome 
de uma espécie de procura pela autenticidade.

Para Stuart Hall (2009),

As identidades são, pois, pontos de apego temporários às posições-de-sujeito que as 
práticas discursivas constroem para nós. [...] as identidades são as posições que o 
sujeito é obrigado a assumir, embora “sabendo” (aqui, a linguagem da filosofia da 
consciência acaba por nos trair), sempre, que elas são representações, que a repre-
sentação é sempre construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a 
partir do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idên-
ticas – aos processos de sujeito que são nelas investidos. (p. 112).

Uma das definições possíveis de identidade está relacionada às diversas posi-
ções de sujeito que utilizamos para nos representarmos a nós mesmos. O que elabora 
essa ideia de identidade é o recurso discursivo da alteridade. O princípio de alteri-
dade, noção derivada da filosofia, define o ser em uma relação fundada sobre a dife-
rença. É pela diferença que as identidades são invocadas e a alteridade é constituída, 
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mostrando-nos o envolvimento dos parceiros nesse processo de reconhecimento do 
outro pelas suas diferenças. 

É importante ressaltar que a identidade não pode ser vista como características 
fixas e imutáveis que definem o ser, mas sim compreendida como algo passível das 
mais diversas transformações que estão ligadas à enunciação.

Patrick Charaudeau (2004; 2015) destaca que se existe ainda uma identidade 
coletiva, ela está relacionada à produção de um sentido coletivo, de uma partilha 
instável, cujas fronteiras são imprecisas e na qual intervêm influências múltiplas. Ci-
tando Bayard (1996), Charaudeau (2015) afirma que é ilusória a crença de que nossa 
identidade seria uma entidade única e homogênea. “Não existe identidade ‘natural’ 
que nos seria imposta pela força das coisas. Não há senão estratégias identitárias, 
racionalmente conduzidas por atores identificáveis [...]” (p. 17). Retomando o con-
ceito utilizado por Stuart Hall (2006, p. 13) para descrever o sujeito pós-moderno, 
o indivíduo na contemporaneidade é um ser de uma “multiplicidade de identidades 
possíveis”.

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 
não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades con-
traditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identifica-
ções estão sendo constantemente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade 
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômo-
da estória sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”. A identidade 
plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, 
à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de iden-
tidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 2006, p. 13).

Nos programas da Rede Jovem de Cidadania, poderemos observar algumas das 
diversas identidades assumidas e expressas pelos participantes dos vídeos, perceptí-
veis em seus enunciados, por meio de marcas e pistas discursivas. Essas identidades 
correspondem, ao mesmo tempo, à imagem que a RJC e os personagens dos vídeos 
querem apresentar e aos sentidos construídos pela audiência a partir de seu repertó-
rio prévio. 

A noção de representação social foi criada por Émile Durkheim em 1898, no 
âmbito da Sociologia, denominada de “representação coletiva”. O conceito “[...] tra-
ta da questão da relação entre a significação, a realidade e sua imagem” (CHARAU-
DEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 47.

Patrick Charaudeau (2015), citando o filósofo e semiólogo francês Louis Ma-
rin, explica que na Análise do Discurso a representação social pode se ligar às noções 
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de interdiscursividade e de dialogismo de Bakhtin. De acordo com Marin (1993)5, as 
representações têm três funções sociais: 

a) representação coletiva – organiza os sistemas de classificação, ações e julga-
mentos; 
b) exibição – compreende os rituais, os estilos de vida, os símbolos visíveis da 
sociedade e do cotidiano; 
c) presentificação – consiste em uma maneira de encarnação, em um represen-
tante, de uma identidade social coletiva. 

O uso dessas três funções resulta em três implicações: as representações estão 
incluídas no real, ou seja, as próprias representações do real constituem o real, “as 
representações se configuram em discursos sociais que testemunham, alguns, sobre o 
saber de conhecimento sobre o mundo, outros, sobre um saber de crenças que encer-
ram sistemas de valores dos quais os indivíduos se dotam para julgar essa realidade” 
(CHARAUDEAU, 2004, p. 433); os discursos sociais se caracterizam ora explícita 
(bandeiras, símbolos, pinturas, palavras, expressões), ora implicitamente, por alu-
são (como no discurso publicitário); desempenham papel identitário, constituindo 
na mediação social que facilita ao grupo ter uma consciência de si, uma identidade 
coletiva como grupo. 

Na Análise do Discurso, a noção de representação social auxilia na distinção 
de diversos tipos de corpora, como aqueles que são construídos a partir de um acon-
tecimento (por exemplo, a Rio + 20 e a Cúpula dos Povos, em 2012), ou aqueles que 
são construídos em torno de determinado gênero discursivo (no caso deste trabalho, 
o documentário), ou ainda, aqueles que são constituídos a partir de relações (neste 
caso especificamente, a representação da juventude na mídia).

De acordo com Jodelet (20011995) e Spink (1993) “[...] as representações so-
ciais podem ser consideradas modalidades de conhecimentos práticos, orientados 
para a comunicação e a compreensão do contexto social, material e ideativo em que 
vive o ser humano” (p. 87). Essas representações, assim constituídas por significados 
construídos socialmente, contribuem para a elaboração de uma realidade comum e 
devem ser compreendidas a partir de seu contexto de produção, com suas funções 
simbólicas e ideológicas, relacionando-se com o senso comum e com as memórias 
coletivas. 

Para o psicólogo social Serge Moscovici (2003; 2010), “[...] as representações 
sociais capacitam pessoas a partilharem um estoque implícito de ideias que são con-
sideradas certas e mutualmente aceitas” (MOSCOVICI, 2003, p. 51). 

5 MARIN, Louis. Des pouvoirs de l’image. Paris: Seuil, 1993.
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3 Identidades sociodiscursivas

Discursivamente, os depoimentos são enunciados reveladores dos posiciona-
mentos visados (ou não) por seus locutores. Assim, é possível perceber nos documen-
tários analisados a relação estreita entre o que se diz e o papel social assumido pelos 
entrevistados. A maioria deles tem em comum o que podemos considerar a identida-
de do programa, que é a de ativista social, nesse caso específico, engajado na causa 
do ativismo de mídia. Isso é decorrente do posicionamento da própria Associação 
Imagem Comunitária como entidade responsável pela realização do projeto. Mesmo 
antes de sua constituição como ONG, a instituição tem realizado ações relacionadas 
ao desenvolvimento e produção em mídias comunitárias e mobilização social por 
meio da utilização de estratégias e instrumentos ligados à comunicação. 

Para deixar claro seu posicionamento, o engajamento da entidade está expresso 
em sua missão: “Promover o direito à comunicação e à expressão, a valorização da 
diversidade cultural, o exercício da cidadania e da democracia, fomentando o acesso 
público aos espaços midiáticos e desenvolvendo processos educativos emancipató-
rios.” (online). 

E também no item “O que é a AIC?” presente no seu site, que evidencia as ações 
realizadas pela ONG ao longo de sua história:

Dentre as várias ações que nossa entidade já desenvolveu, destacam-se as parcerias 
com coletivos populares, entidades culturais e movimentos juvenis que trabalham 
pela promoção da cidadania, realizando produções audiovisuais, impressas, para 
rádio e web, sempre de forma colaborativa. (online).

A atuação engajada da entidade é acentuada ainda no item chamado incidência 
política. 

A política está em tudo que fazemos na AIC pois nossas ações têm em comum o 
propósito de ampliar e fortalecer a cidadania e a democracia, por meio de proces-
sos participativos de comunicação, educação e mobilização social. A política tam-
bém está presente nas redes que articulamos em colaboração com diversos grupos, 
movimentos e organizações sociais. Entre essas iniciativas, destacam-se o Fórum 
das Juventudes da Grande BH e o Comitê Mineiro do Fórum Nacional pela De-
mocratização da Comunicação, plataformas da sociedade civil que buscam incidir 
politicamente na sociedade e no Estado, pautando os direitos juvenis e o direito à 
comunicação como suas bandeiras de luta. (online). 

Sendo o foco da atuação da Associação Imagem Comunitária a realização de 
processos formativos no campo da educação midiática e da produção em mídias co-
munitárias, além de elaboração e execução de projetos e consultorias na área de edu-
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cação, comunicação e mobilização social para empresas e entidades do setor público, 
é possível dizer que a identidade de ativista social midiático está na essência do tra-
balho da AIC.

4 Ativista e midialivrista 

O ativismo6 pode ser compreendido como tomar parte de uma de-
terminada ação, defendendo uma ideia, uma causa ou ideologia, com ob-
jetivo de promover algum tipo de transformação social. São inúmeras as 
ideias ou causas que podem motivar uma ação ativista: política, social, 
religiosa ou até mesmo de cunho identitário. A terminologia “ativista” tornou- 
-se corrente possivelmente devido à atuação de grupos na América do Norte e na Eu-
ropa7, a partir da década de 1970, para desassociar de “revolucionário” e “radical”, 
palavras que possuem forte carga negativa e impopular, principalmente pela utilização 
rotineira na imprensa para remeter aos indivíduos que recorrem às armas e à violência 
para impor determinado comportamento ou para tomar o poder político/estatal. 

O ativista político [...] é um “radical” envolvido em ações políticas diretas e indiretas 
sempre fora do âmbito institucional. É “mais” que um militante – participa de um 
grupo, segue seus ideais, mas também vai às ruas e cria situações de confronto com 
seus alvos – e “menos” que um revolucionário – suas ações não buscam remodelar 
o sistema de poder vigente de forma impositiva. O ativista é um agente engajado, 
movido por sua ideologia a práticas concretas– de força física ou criativa – que visam 
desafiar mentalidades e práticas do sistema sócio-político-econômico, construindo 
uma revolução a passos pequenos. (ASSIS, 2006, p. 14).

Mais recentemente, no mundo e também no Brasil, práticas ativistas têm in-
corporado cada vez mais o uso de tecnologias de comunicação e da informação. Ati-
vistas, agindo tanto individualmente, quanto solidariamente em movimentos sociais, 
têm se beneficiado das possibilidades da comunicação e da Internet para ampliar sua 
organização, visibilidade e engajamento em suas causas. 

Retomando o corpus deste artigo, em quatro dos cinco documentários analisa-
dos, os personagens se identificam como ativistas. No vídeo Onde é o Centro Cultu-

6 Ativismo pode ser descrito, no sentido filosófico, como qualquer doutrina ou argumentação que privilegie 
a prática efetiva de transformação da realidade em detrimento da atividade exclusivamente especulativa. De 
uma maneira geral, a imprensa utiliza o termo ativismo como sinônimo de manifestação ou protesto. Já nas 
ciências políticas, o conceito também pode ter o sentido de militância, particularmente em prol de alguma 
causa.
7 Exemplos de movimentos/organizações cujos participantes se intitulam ativistas: Greenpeace – ONG com 
sede em Amsterdã, Holanda, e com escritórios em mais de 40 países, fundada em 1971; e o FEMEN – grupo 
feminista radical, fundado em 2008, na Ucrânia, por Anna Hutsol, mas atualmente baseado em Paris. 
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ral, logo na abertura programa, Marcos San Juan, o Parks, explica sua ligação com a 
cultura hip hop, com o centro cultural e o motivo da realização desse documentário, 
conforme destacamos nos trechos abaixo. 

Bom, meu nome é Marcos, mais conhecido como Parks, devido ao projeto que eu 
tenho, o blog do Parks que evidencia a cultura hip hop. A gente desenvolve um 
trabalho divulgando o que acontece no cenário nacional, internacional, regional, 
mostrando o que os artistas vem trazendo de novidade do trabalho deles. (Bloco 1, 
de 0min31 até 1min25, grifos nossos).

Escrevi um projeto e levei para a AIC (Associação Imagem Comunitária) para que 
a gente tentasse mostrar isso, né, pra com esse vídeo a gente vê aonde a gente pode 
mudar, aonde a gente pode melhorar. (Bloco 1, de 2min19 até 2min24, grifos nossos). 

Vale ressaltar que o que torna possível a identificação de Marcos como um 
ativista não é sua participação no grupo de dança, mas sim sua ação direta como 
divulgador da cultura hip hop.

No vídeo Cúpula dos Povos, com exceção dos estudantes da UNILA, todos os 
demais entrevistados são ativistas, sendo que alguns deles, inclusive, se apresentam 
como tal e informam as causas em que estão engajados, como é possível perceber nos 
trechos destacados a seguir:

Eu sou Ricardo Machado, sou voluntário do Greenpeace do Rio de Janeiro, tô aqui 
na Cúpula dos Povos, participando junto do nosso grupo, em prol do meio ambien-
te. Vim, participei da Eco-92, até ontem mesmo eu tava meditando, em 92 eu estava 
brigando por um mundo melhor para minha filha. Agora, agora desta vez estou 
brigando por um mundo melhor, pela minha filha e pela minha neta. (Bloco 1, de 
3min24 até 3min49, grifos nossos). 

É… meu grupo é um remanescente quilombola que existe no Goiás, que fica ao 
lado de Brasília. E… é… já sofremos… o nosso povo veio aqui para debater sobre 
isso, porque também estamos sofrendo um processo muito grande de invasão das 
nossas terras e… estar aqui e conviver com pessoas… com comunidades que estão 
passando pelo mesmo problema, é… nos faz abrir os olhos. (Bloco 1, de 6min47 até 
7min15, grifos nossos). 

Meu maior interesse pessoal aqui na Cúpula dos Povos é ver como eu vou conectar 
as informações e as pessoas que eu conheci aqui com a Romênia e a Europa. [...] 
Acho que, depois disso, é possível conectar as pessoas e projetos que eu conheci aqui 
em torno de uma ação ou causa coletiva, envolvendo pessoas de vários países que a 
gente conhece ou já esteve. (Bloco 1, de 7min16 até 7min57, grifos nossos).

O próprio vídeo Fórum Popular de Cultura é uma ação estratégica realizada 
por um grupo ativista. Ao longo de todo o vídeo, perpassa do discurso do movimento 
social de Contagem, que busca, por meio da apresentação de sua história e de suas 
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ações, legitimar sua imagem e reforçar sua identidade de ativista engajado na causa 
da cultura popular daquele município mineiro. Destacamos a seguir alguns trechos 
de falas em que esta identidade de ativista dos integrantes do Fórum Popular de Cul-
tura está mais evidenciado, como é possível perceber nos trechos destacados abaixo:

A proposta é que a gente quer falar um pouco da cultura de Contagem. [...] O que é 
que pode melhorar no que está sendo feito, o que que já vem acontecendo ao longo 
destes anos. (Bloco 1, de 3min09 até 3min24, grifos nossos). 

Kaiodê Biague, conhecido como Missal, morador de Contagem desde sempre, ou 
seja, 26 anos. Ativista cultural, em especial de cultura hip hop e intervenções urba-
nas. [...] E o objetivo nosso aqui é que principalmente é tá trabalhando mesmo estas 
formas, ferramentas de poder contribuir para o desenvolvimento cultural da cidade. 
(Bloco 1, de 7min58 até 8min29, grifos nossos). 

Porque… desde que eu me entendo por gente, eu acho que a gente… quando que-
remos alguma coisa, a gente tem que batalhar por ela, né. Eu queria, e quero que 
a cultura na cidade melhore e conhecer também quem é dessa cultura. (Bloco 1, de 
9min32 até 9min48, grifos nossos). 

Mas a gente começou a refletir que isso não resolvia a questão porque é muito fácil, 
eu vou outros lugares onde as coisas acontecem e o problema, a questão tá resolvi-
da. [...] A gente tem que ver, olhar para dentro da gente, da nossa realidade e tentar 
fazer algo para que esta situação mude. [...] Então a gente resolveu a, se reunir e ocu-
par os espaços públicos e levando arte e cultura por nossa conta. Vamo fazer aquilo 
que a gente acredita. (Bloco 1, de 10min18 até 11min17, grifos nossos). 

O Fórum é pra isso, pra poder tá unir, unindo essas pessoas, para que a gente possa 
lutar juntos, porque não adianta nada meia dúzia de pessoas, certo, trabalhando, 
e uma galera toda por trás querendo, só esperar para depois mamar. E o Fórum é 
assim, ele está de portas abertas para poder tá recebendo o pessoal, mas que a gente 
possa estar discutindo essas políticas públicas de Contagem, e estar trazendo para o 
poder público para ver se a gente consegue chegar a alguma solução. E… o Fórum é 
isso. (Bloco 2 - de 9min51 até 10min21, grifos nossos).

No documentário Território Negro nos Museus, somente Macaé Evaristo 
apresenta-se em seu depoimento como professora e ativista. Os demais entrevistados 
identificam-se apenas como educadores, não demonstrando engajamento claro e 
específico em ações afirmativas, que explicam ser praticadas como parte integrante 
da educação na atualidade. Poderíamos dizer que eles são educadores engajados, 
mas não necessariamente ativistas, como é possível perceber nos trechos destacados 
a seguir:

 
Sou Macaé, sou professora, sou assistente social, trabalho, milito na área de educa-
ção, e acredito cada vez mais que a educação a gente tem que produzir, é… não só 
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dentro das escolas, mas a gente precisa trabalhar com uma ideia de educação nas 
ruas, na cidade, uma pedagogia da cidade (Bloco 1, de 1min14 até 1min39, grifos 
nossos).

O ativismo social realizado pela Associação Imagem Comunitária por meio da 
Rede Jovem de Cidadania8 alinha-se com o tipo de ação chamado ativismo midiático, 
que tem como um dos principais fundamentos que todo cidadão é um produtor de 
conteúdo em potencial, capaz de elaborar suas próprias narrativas e se representar, 
independente do tipo de mídia, televisual, impressa, radiofônica ou digital. “[...] As 
ações de ativismo midiático são geralmente desenvolvidos por uma ‘pessoa qualquer’ 
ou por pequenos ‘coletivos’ [...]” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 24). No Brasil, tal 
perspectiva tem suas raízes, de acordo com Malini e Antoun (2013), na mídia alter-
nativa e nas lutas antidisciplinares empreendidas durante o período de ditadura, nos 
anos 1960 e 1970. A mídia alternativa das referidas décadas buscavam a democrati-
zação da comunicação e a distribuição dos meios concentrados nas mãos de alguns 
grupos econômico-familiares, para viabilizar o livre acesso também à produção e 
circulação de conteúdos midiáticos.

Nesse sentido, esses ativistas midiáticos geralmente são sujeitos instrumenta-
lizados – conhecem a linguagem e as técnicas – e que buscam produzir conteúdo 
original e diferenciado, que expresse a cultura, as agendas informativas e retrate o 
público do qual fazem parte e com o qual se identificam, e que geralmente têm pouca 
ou nenhuma visibilidade na mídia tradicional. Dessa forma, os ativistas midiáticos 
querem fazer com que esses grupos também tenham sua presença no espaço público 
midiatizado, mesmo que seja em espaços considerados alternativos – Internet, canais 
comunitários, redes sociais –, mas cujo acesso seja mais democratizado. Nesses espa-
ços, os ativistas midiáticos podem, por meio de estratégias de mobilização social uti-
lizar, ou não, as linguagens e os processos que antes eram exclusivos da grande mídia.

O posicionamento de ativismo midiático da Rede Jovem de Cidadania está 
expresso também no site da Associação Imagem Comunitária, no item que descreve 
as ações da entidade e a Rede Jovem de Cidadania. 

O acesso a meios de comunicação por parte dos coletivos juvenis se dá pela apresen-
tação dos elementos da mídia, onde o percurso sobre o que está sendo produzido 
ganha novas possibilidades de representação e linguagem. Ao falar de si e de suas 
realidades, os jovens acabam criando novas imagens, deslocando estereótipos e pre-
conceitos frequentemente associados às juventudes e às comunidades. (online).

8 Além dos programas de televisão, a RJC era constituída por uma rede de mídias comunitárias, composta 
por um programa de rádio, um jornal impresso, um site, um webzine e uma agência de notícias, conforme 
dito anteriormente.
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O ativismo midiático da Rede Jovem de Cidadania também pode ser percebido 
a partir de outros aspectos, como temática dos programas, escolha da linguagem/es-
tética de cada um dos programas, autonomia dos sujeitos dentro dos documentários, 
presença de histórias e personagens que não teriam espaço na mídia de acordo com 
os critérios9 de noticiabilidade10 das mídias tradicionais. Desdobrando cada um dos 
aspectos: 

a) temática dos programas: os dois temas globais que perpassam os cinco pro-
gramas analisados são: cultura e educação. O vídeo Onde é o Centro Cultural? 
destaca a questão do acesso e finalidade dos Centros Culturais, equipamentos 
públicos de cultura e lazer; o documentário Fórum Popular de Cultura conta a 
história e estratégias do movimento social Fórum Popular e Cultura de Conta-
gem; o vídeo Cúpula dos povos aborda a importância do evento que envolveu 
indivíduos, grupos e entidades que lutam por justiça social e ambiental; Mu-
lheres no metal aborda a presença feminina e a importância dessas mulheres 
para o metal brasileiro, ou seja, apesar de segmentado, é um elemento da cultu-
ra nacional; e Territórios Negros nos Museus mostra como os museus podem 
contribuir para uma abordagem da história afrodescendente na educação de 
base, por meio da integração da perspectiva cultura e educação. Ao fazer esse 
recorte, buscamos evidenciar que os temas dos programas abordados são bas-
tante relevantes para movimentos sociais e/ou grupos de minorias, mas que não 
necessariamente seriam abordados e teriam tanto espaço na mídia tradicional;
b) também é interessante destacar a escolha da linguagem documental e da 
estética utilizada nos programas, edição dinâmica e uso de imagens de arquivo. 
Diferentemente das reportagens dos telejornais ou dos programas documen-
tais da atualidade, como Globo Repórter e Repórter Record, a narração não 

9 Os critérios de noticiabilidade estão “[...] (a) na origem dos fatos (seleção primária dos fatos/valores-notí-
cia), considerando atributos próprios ou características típicas, que por diferentes profissionais e veículos da 
imprensa; (b) no tratamento dos fatos, centrando-se na seleção hierárquica dos fatos e levando-se em conta, 
para além dos valores-notícia dos fatos escolhidos, fatores inseridos dentro da organização, como formato do 
produto, qualidade do material jornalístico apurado (texto e imagem), prazo de fechamento, infra-estrutura, 
tecnologia etc, como também fatores extra-organizacionais direta e intrinsecamente vinculados ao exercício 
da atividade jornalística, como relações do repórter com fontes e públicos; (c) na visão dos fatos, a partir 
de fundamentos éticos, filosóficos e epistemológicos do jornalismo, compreendendo conceitos de verdade, 
objetividade, interesse público, imparcialidade que orientam inclusive as ações e intenções das instâncias ou 
eixos anteriores. Esses conjuntos, com certeza, não funcionam de modo isolado. Na prática da produção 
noticiosa, todos esses critérios variados de noticiabilidade atuam concomitantemente”. (SILVA, 2005, p. 96).
10 Noticiabilidade diz respeito a “[...] todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da 
produção da notícia, desde características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional 
da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material (imagem e 
texto), relação com as fontes e com o público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, eco-
nômicas e sociais”. (SILVA, 2005, p. 96).
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é conduzida por um repórter ou apresentador, mas sim pela voz dos próprios 
entrevistados, que, com seus depoimentos e posicionamentos particularizados, 
permitem ao telespectador a escolha entre engajar-se ou não nas ideias e causas 
apresentadas nos documentários;
c) consideremos aqui autonomia dos sujeitos dentro dos documentários, nova-
mente trazendo o exemplo do jornalismo para marcar a diferença. Num tele-
jornal, os entrevistados devem dar respostas curtas e objetivas, e, ainda assim, 
as respostas são editadas para caberem no tempo previsto, ou para se adequa-
rem à estrutura prevista para a reportagem pelo repórter ou pelo editor. Nos 
documentários analisados, marcas de oralidade, depoimentos confusos ou até 
mesmo contraditórios foram mantidos, com o objetivo de tentar mostrar a fala 
dos entrevistados de maneira mais fidedigna, como, por exemplo, nos trechos 
a seguir:

A gente tinha Runaways, Girlschool, Joan Jet… é… o que mais… aquela… como é o 
nome daquela banda, as mulheres tocavam pra caramba?... É Blue… Alguma coisa 
Blue… Esqueci. Mas era muito pouco. Na verdade, os homens… eu não tinha... a 
gente não tinha muito essa noção de mulher-e-homem, mas as mulheres tinham essa 
influência. (Bloco 1, de 5min06 até 5min30). 

Totalmente diferente. Muito diferente. A começar pela… pelo visual, pelas roupas. 
Era... Nos Anos 80, que que a gente… a gente não tinha nada. (Bloco 1, de 8min58 
até 9h10). 

Exato, a cultural… nós fizemos aqui… teve um festival musical aqui em Contagem, 
muito interessante, até um amigo nosso que ganhou, o Nieves, o Rafael conhece. 
Muito interessante essa parte, sabe, organizamos, mas acontece que… o mau de, 
de, de Contagem… fizemos, a… o primeiro ano, o segundo ano... Quando chegou 
no quarto ano, aquela turma que formou, uns foram estudar na escola técnica, né, 
Cefet. Outros foram estudar no Vital Brasil, [...], aquilo e aquilo outro. (Bloco 1, de 
6min14, até 6min46).

O depois é agora. Hum, depois, oxente, como assim, depois? E depois… depois é 
hoje, depois é… é o que… o resultado, entendeu? Depois é o resultado da juventude, 
depois é o resultado de tudo, é a continuidade, é a dialética. É… não para, o depois 
não para. O depois, ele vem junto com o hoje, vem tudo assim… Eu acho. (Bloco 1, 
de 10min55 até 11min16).

Além disso, algumas das pessoas que deram seus depoimentos nos vídeos ti-
veram a oportunidade de registrar suas falas devido ao posicionamento de ativismo 
midiático da RJC, que buscava dar voz e garantir a presença da maior variedade 
possível de entrevistados, mesmo que seus depoimentos pouco contribuam para o 
discurso do documentário como um todo, como, por exemplo, a estudante Renata 
Mendes da UNILA-PR, no documentário Cúpula dos Povos, ou da estudante Yasmim 
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Batista, no vídeo Territórios Negros nos Museus, ou de alguns moradores nos bairros 
por onde passou Marcos Parks, que sequer sabiam da existência do centro cultural 
na região, mas cujos depoimentos contribuem para reforçar no vídeo o argumento da 
necessidade de difusão da informação sobre os Centros Culturais.

Conclusão

Vale ressaltar que a identidade sociodiscursiva de ativista midiático expressada 
pelos programas da Rede Jovem de Cidadania já demonstrava sua existência indi-
cialmente nas representações sociais retratadas. Podemos constatar que tal identi-
dade ocorre em decorrência do posicionamento ideológico da própria Associação 
Imagem Comunitária, entidade responsável pela realização do projeto. A AIC busca 
continuamente em seus projetos instrumentalizar grupos sociais, que geralmente não 
encontram espaço nas pautas das mídias tradicionais, para que eles possam elaborar 
e difundir informações, dar visibilidade às suas próprias demandas e, apartir desse 
processo, serem capazes de elaborar suas representações sociais e desenvolver uma 
postura mais cidadã. Essa postura e metodologia de trabalho podem ser reconhecidas 
como a identidade de ativista midiático. O ativismo midiático é um fenômeno ainda 
recente mas que pode ser percebido mundialmente devido ao acesso às novas tecnolo-
gias da informação e da comunicação. Contudo, avaliamos que Análise do Discurso 
pode contribuir bastante para o desenvolvimento de novas perspectivas de pesquisa 
sobre o ativismo midiático.

Por meio da descrição e da análise dos processos de construção de identidades 
da Rede Jovem de Cidadania, foi possível explicitar a identidade de ativista social de 
grande parte dos entrevistados e de ativista midiático tanto da RJC, quanto da Asso-
ciação Imagem Comunitária. 
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