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RESUMO

Os modos como os meios de comunicação articulam-se a manifestações políticas al-
teram-se historicamente, devido a transformações tanto no campo da política, quan-
to no campo comunicacional. Além disso, alteram-se também as perspectivas teóricas 
que servem para interpretar as práticas de contestação midiática. Assim, neste artigo, 
tecemos algumas considerações que permitem problematizar mudanças históricas e 
conceituais nos fenômenos que enredam a mídia e a política. Por meio de uma revisão 
bibliográfica, são identificados e discutidos dois momentos em que as ações políticas 
com a mídia, na mídia e sobre a mídia assumem traços singulares: a comunicação 
alternativa, popular e comunitária dos anos 1970, 1980 e 1990 e a emergência do mi-
diativismo nos anos 1990 e 2000. Além de discutir especificidades de alguns conceitos 
que procuram descrever as manifestações de dissenso na mídia, discutimos como os 
meios de comunicação são pensados em relação a esses fenômenos ao longo dos anos 
e as bases teóricas elencadas para interpretar tais práticas. 
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Da mídia alternativa ao midiativismo:
observações históricas e conceituais sobre as práticas 

de contestação midiática

Introdução

Há algum tempo, um dos principais desafios de quem se interessa em refletir 
sobre as relações entre os meios de comunicação e a política é encontrar ou produzir 
um plano de compreensão minimamente estável em que a mídia não seja percebida 
apenas como um elemento externo e secundário à política, nem que a lógica midiáti-
ca seja tomada como uma instância de determinação última da política. Ou seja, que 
a política seja diminuída ao puro espetáculo midiático (RUBIM, 2001). Ao longo do 
último século, surgiram diversas práticas e processos que tornaram mais complexas 
as relações entre mídia e política, exigindo, inclusive, uma expansão das formas de 
compreendê-las. A atuação da mídia não se restringe à mera transmissão de informa-
ções. Ela também é um espaço no qual diferentes forças sociais entram em disputa. E 
um espaço disputado, em si mesmo, por diferentes grupos com os mais diversos inte-
resses e motivações (DOWNING, 2002; HACKETT; CARROLL, 2006). Já a política 
ultrapassa as suas formas institucionalizadas e partidárias para encampar distintos e 
localizados jogos de poder em torno de questões identitárias, ambientais, religiosas 
etc. (RUBIM, 2001).

A partir de tais premissas, no presente trabalho, tecemos algumas considera-
ções de ordem histórica e conceitual sobre as transformações em práticas de contes-
tação midiática que têm sido nomeadas de mídia alternativa, comunicação popular e 
comunitária e, mais recentemente, midiativismo. Ainda que esses termos possam ser 
tomados apressadamente como sinônimos, eles surgiram em contextos específicos, 
foram empregados para descrever práticas historicamente localizadas e encontram 
sustentação teórica em premissas, por vezes, distintas. Identificar permanências e 
rupturas nas diferentes modalidades de ação crítica com a mídia, na mídia e sobre a 
mídia, bem como nos modos como essas manifestações são interpretadas no campo 
acadêmico permite observar algumas singularidades das atuais formas de enreda-
mento da mídia e da política.

Por meio de uma revisão bibliográfica, são identificados e discutidos neste tra-
balho dois momentos específicos, com ênfase no contexto nacional: a comunicação 
alternativa, popular e comunitária dos anos 1970, 1980 e 1990 e a emergência do mi-
diativismo, especialmente a partir dos anos 1990 e 2000. Nesses recortes temporais, 
tentamos identificar práticas específicas, modos particulares de relacionar mídia e 
política e interpretações acadêmicas dos fenômenos em discussão. Esse resgate histó-
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rico não se pretende exaustivo. Outros recortes temporais poderiam ser feitos, outras 
ações poderiam ser elencadas, outros eixos interpretativos poderiam ser acionados. 
No entanto, este trabalho pretende somar-se a outras iniciativas semelhantes já reali-
zadas, atualizando-as ou permitindo novas leituras do tema em discussão.

1 Alguns pontos de partida

Trabalhos como os de Downing (2002) e de Cardon e Granjon (2010) oferecem 
bons pontos de partida para a reflexão sobre as transformações históricas dos enlaces 
entre comunicação e política em manifestações críticas. Downing (2002) identifica 
ainda na Reforma Protestante as raízes daquilo que o autor chama de mídia radical 
alternativa, cujas práticas de circulação de informações e pontos de vista antagôni-
cos aos discursos dominantes abrangem desde a utilização, mesmo que precária, de 
veículos de comunicação tradicionais, como imprensa, rádio e TV, até manifestações 
comunicacionais não centradas em artefatos tecnológicos, como teatro de rua, dan-
ça, grafite etc.

Já Cardon e Granjon (2010) restringem-se a descrever as mudanças ocorridas 
nas formas de “militância comunicacional” do século XX e XXI, dando ênfase es-
pecial aos fenômenos que surgem a partir da década de 1960. Os autores chamam 
atenção para o fato de que durante o período, e ainda hoje, não se estabilizou um 
vocabulário para designar as mobilizações informacionais críticas. A noção de midia-
tivismo, aludida no título do trabalho, é definida como “[...] uma mobilização social 
progressista que orienta a ação coletiva para a crítica dos meios de comunicação 
dominantes ou para a implementação de dispositivos alternativos de produção de in-
formação” (CARDON; GRANJON, 2010, p. 8). Assim, os autores também adotam 
um escopo bastante abrangente de práticas e ações, incluindo em sua análise manifes-
tações mais recentes que acompanham a popularização da Internet.

Cardon e Granjon (2003; 2010) ainda fazem uma distinção entre duas formas 
de crítica que inspiram diferentes modalidades de atuação do midiativismo: a crítica 
contra-hegemônica e a crítica expressivista. Ainda que não sejam totalmente sepa-
ráveis, as duas visões apresentam certos elementos que também não são facilmente 
conciliáveis. A valorização de uma ou outra forma de crítica em um certo momento 
histórico soma-se a outras questões, como transformações tecnológicas, emergência 
de novos atores sociais e mudanças no contexto político e econômico local e global, 
para movimentar alterações nos modos de se produzir posicionamentos críticos no 
campo midiático.

A crítica contra-hegemônica pauta-se por um viés de preocupações ideológicas 
e da ordem da economia política dos meios de comunicação. Suas manifestações de-
nunciam a função propagandista da mídia dominante, problematizam a distribuição 
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desigual do fluxo de informação em escala planetária, questionam as alianças da 
imprensa com o mundo corporativo e lutam contra o cerceamento da liberdade de 
expressão na profissão jornalística. A perseguição do lucro e o consequente sensa-
cionalismo também são alvos prediletos da crítica contra-hegemônica (CARDON; 
GRANJON, 2003; 2010). Essa vertente do militantismo comunicacional pode ser 
observada de forma mais decantada no chamado Relatório Mcbride, documento 
produzido pela UNESCO durante a década de 1970 com objetivo de estimular a cria-
ção de uma nova ordem mundial da informação e da comunicação (NOMIC). O 
relatório, publicado no Brasil em 1983 com o título Um mundo, muitas vozes, era 
constituído de recomendações que fundamentavam uma crítica vigorosa à desigual-
dade estrutural entre os países do primeiro e do terceiro mundo relativa ao acesso e à 
produção de informação. Seus principais argumentos ancoravam-se na denúncia de 
uma monopolização dos meios de comunicação por grupos de mídia transnacionais, 
o que gerava fluxos internacionais de informação verticais, de mão única, do Norte 
para o Sul, assim como se refletia em práticas comunicacionais que enfatizavam ques-
tões comerciais em vez de preocupações sociais (BERGER, 1999; UNESCO, 1983).

Já a crítica expressivista caracteriza-se por ações coletivas que se organizam 
a partir do convite para que “[...] os indivíduos dominem os instrumentos de repre-
sentação e simbolização de suas próprias condições” (CARDON; GRANJON, 2010, 
p. 20). O tensionamento das dimensões ideológicas da produção midiática dá lugar 
a questionamentos sobre a assimetria mantida pela mídia em relação a sua audiên-
cia. Tanto em relação à mídia dominante, quanto mesmo no âmbito das práticas de 
contestação, a crítica expressivista rechaça a monopolização da fala por profissio-
nais, porta-vozes ou especialistas. Sua intenção principal, consequentemente, não é 
reformar o sistema de mídia ou promover uma transformação da prática jornalística 
profissional em vista de uma representação mais fiel ou mais justa da realidade social 
pelos meios de comunicação. 

Almeja-se, em outra esfera, fomentar a apropriação coletiva da mídia. A dis-
puta sobre a legitimação de visões do mundo antagônicas, ou o desafio de revelar 
fatos ocultos ou distorcidos pelos meios de comunicação dominantes, cede espaço 
para o ataque ao princípio de passividade do receptor e a busca pela multiplicação do 
número de transmissores de informação e de cultura. Há um deslocamento de preo-
cupações objetivas para temáticas de ordem subjetiva. A garantia de uma diversidade 
de pontos de vista coloca-se mais importante do que a objetividade, considerada 
impossível, ou mesmo pouco desejável, caso ela seja adquirida ao custo da redução 
do número de produtores de informação. Em vez de se opor à produção midiática 
comercial diretamente, dirigindo suas reivindicações a um poder central, a crítica 
expressivista – que se estabeleceu sob alcunhas como mídia popular, cidadã, ou co-
munitária, mas que encontra expressão também na ideia de era pós-mídia de Guat-
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tari (1992) – busca a emancipação social e a partilha do poder midiático por meio 
de experiências locais. Ambiciona-se, portanto, a multiplicação e a amplificação das 
vozes excluídas da mídia dominante (CARDON; GRANJON, 2003; 2010).

Também é possível identificar no Brasil as distintas modalidades de crítica contra- 
-hegemônica e expressivista. Para narrar algumas das transformações nas formas de 
contestação midiática no país, escolhemos iniciar nossas discussões já no fim dos 
anos 1970 e início dos anos 1980, quando a ditadura militar se enfraquece e há uma 
eclosão de manifestações populares amparadas em diferentes setores da sociedade 
civil. Existem, certamente, antecedentes mais remotos, como a imprensa operária e 
anarquista das primeiras décadas do século XX (FERREIRA, 1978), ou a chamada 
“imprensa nanica” dos anos 1960 e 1970 (KUCINSKI, 1991; PEREIRA, 1986). Toda-
via, somente com a ampliação dos espaços democráticos resultante do lento processo 
de abertura política do país se tornou viável problematizar mais sistematicamente os 
meios de comunicação massivos, bem como colocar em curso experiências alternati-
vas de circulação de informação. Além disso, é a partir desse período que Ortiz (1989) 
identifica uma sedimentação da indústria cultural no país, quando a comercialização 
da cultura brasileira pelos meios de comunicação deixa de se vincular ao projeto de 
modernização alavancado pelo governo militar e se abre para críticas. Finalmente, é 
também no mesmo período que o campo de estudos da comunicação se torna mais 
robusto. Destaca-se, nesse momento, a publicação das coletâneas de artigos organiza-
das por José de Marques de Melo (1980) e Carlos Eduardo Lins da Silva (1986) como 
resultado dos II e IV Ciclo de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, ocorridos, 
respectivamente em 1979 e 1981, com os temas de Comunicação e classes subalternas 
e Comunicação, hegemonia e contra-informação.

2 Comunicação alternativa, popular e comunitária

Uma das primeiras tentativas de compreender as manifestações comunicacio-
nais críticas atreladas aos movimentos sociais em uma perspectiva histórico-conjun-
tural pode ser observada em Festa (1986). No trabalho da autora, encontra-se uma 
diferenciação entre comunicação alternativa e popular por um viés de classe. A comu-
nicação alternativa seria aquela oriunda do nível médio da sociedade civil, enquan-
to a comunicação popular partiria das bases sociais. Para Festa (1986), os “anos de 
chumbo” da ditadura militar caracterizariam-se pela existência de uma comunicação 
alternativa marcada pela resistência e a denúncia, enquanto o processo de abertu-
ra política permitiu desabrochar uma série de iniciativas de comunicação popular, 
apoiadas em movimentos sociais que se originavam de setores da Igreja Católica, do 
sindicalismo e de outras associações de base.

Essa separação entre comunicação alternativa e popular, que remonta aos mo-
delos de crítica contra-hegemônica e expressivista identificados por Cardon e Gran-
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jon (2010), foi antecedida, no campo acadêmico, por um período de produção inte-
lectual que marcou profundamente o desenvolvimento das teorias de comunicação 
latino-americanas, mas que se limitou ao campo das ideias. Segundo Berger (1999), 
nas primeiras reflexões teóricas críticas sobre o campo da comunicação:

[...] percebe-se que a pesquisa na perspectiva crítica confunde-se com o compro-
metimento político: era preciso denunciar o funcionalismo, a televisão comercial, 
os fluxos internacionais da notícia, as histórias em quadrinho, as políticas de co-
municação (ou a falta delas), as corporações multinacionais, a Indústria Cultural, 
a estrutura transnacional de informação, o cinema de Hollywood, a manipulação 
ideológica, a infraestrutura e a superestrutura, a publicidade e as pesquisas de opi-
nião, as novas tecnologias, a miséria da informação, o imperialismo cultural. Estas 
são as modalidades discursivas que (d)enunciam a Comunicação de Massa nos anos 
70. O panorama resultante das pesquisas nesta perspectiva era sombrio: da econo-
mia política à semiologia; dos marxistas aos estruturalistas, da Universidade aos 
Centros de pesquisa, tudo desembocava na crítica aos meios - sua estrutura produ-
tiva, sua programação e suas mensagens. A convergência da análise ideológica com 
a da teoria da dependência econômica tornava clara e concreta a complexa rede de 
dominação. (BERGER, 1999, n. p.).

Foi somente na virada dos anos 1970 para os anos 1980 que os teóricos da co-
municação começaram a abandonar as críticas que se satisfaziam na denúncia por 
si mesma. Refletindo sobre o II Ciclo de estudos interdisciplinares da comunicação, 
promovido pela INTERCOM em 1979, Marques de Melo (1980) atribuía ao evento o 
objetivo de dar espaço às pesquisas de cunho crítico que rompiam com as tendências 
dos estudos de comunicação social no país que se pautavam por análises e descrições 
sobre os modos de comunicação dominantes, seja para criticá-los ou para aperfeiço-
á-los. O autor enxergava uma dupla cegueira nos estudos que mais se aprofundavam 
na dimensão ideológica dos meios de comunicação, pois a mídia estava sendo inter-
pretada como veículo exclusivo de reprodução das ideologias dominantes na socieda-
de, visto que eram tomados como objeto de análise apenas os meios de comunicação 
massivos mantidos pelas “classes dirigentes”. Assim, as iniciativas comunicacionais 
das “classes subalternas” eram menosprezadas, entendidas como manifestações “pi-
torescas” e “inusitadas” da nossa cultura.

Na contramão dessa perspectiva, o encontro pretendia reunir os mais diversos 
esforços intelectuais que já trabalhavam no Brasil com a hipótese de que as práticas 
comunicacionais das classes subalternas se promoviam a penetração das ideologias 
das classes dominantes no bojo das classes trabalhadoras, ao mesmo tempo, fomenta-
vam, contraditoriamente, a disseminação de questionamentos e de anseios populares 
que teciam uma “[...] cultura de resistência à dominação capitalista” (MELO, 1980, 
p. 12). A coletânea de artigos resultante do encontro reunia, nas palavras de Marques 
de Melo (1980):
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Tentativas de se pensar as classes subalternas no Brasil como agentes da sua própria 
comunicação ou de repensar os seus modos de comunicação não apenas como refle-
xo da ideologia da classe dominante, e nem tão somente como testemunho pungente 
do grito de dor dos oprimidos, mas sobretudo como prenúncio da nova comunica-
ção que historicamente construirá a hegemonia política das classes trabalhadoras 
em nossa sociedade. (p. 13).

Podem ser observadas três temáticas recorrentes entre os artigos inclusos em 
Comunicação e classes subalternas. A primeira constitui-se de trabalhos que bus-
cam teorizar as relações de poder e ideologia nos meios de comunicação e como as 
práticas culturais das classes subalternas podem ser posicionadas nessa articulação, 
em uma clara transição das premissas frankfurtianas para incorporação de concei-
tos gramscianos. Um segundo grupo de pesquisas enfatiza a produção de cultura e 
informação pelas classes populares e minorias – seja na mídia impressa, no rádio, ou 
nas mídias audiovisuais, com ênfase nas manifestações de música sertaneja, na lite-
ratura de cordel e experiências comunicacionais em periferias e favelas, além de um 
artigo que versa sobre a comunicação em comunidades homossexuais. O terceiro e 
último tema é a imbricação de grupos religiosos com os problemas da comunicação, 
decorrida tanto da fomentação de práticas alternativas de mídia por parte de uma ala 
progressista da Igreja Católica, fundamentada na Teologia da Libertação e no traba-
lho pedagógico de Paulo Freire, quanto no tratamento de práticas religiosas, como 
as Romarias de Aparecida, como objetos de investigação do campo comunicacional.

Preocupações semelhantes orientam a coletânea de artigos organizada por Silva 
(1986), resultante do IV Ciclo de estudos interdisciplinares de comunicação, ocorrido 
em 1981. Sob o mote Comunicação, hegemonia e contra-informação, a coletânea reú-
ne ponderações teóricas em que noções gramscianas são utilizadas para identificar as 
formas de construção da hegemonia por parte das classes dominantes por meio dos 
meios de comunicação, o papel dos intelectuais na produção hegemônica cultural e 
as possibilidades de constituição de uma contra-hegemonia a partir da utilização da 
mídia. Em uma seção de “reflexões sobre as práticas”, são descritas experiências na 
televisão, no teatro, no cinema e na literatura. 

As coletâneas organizadas por Festa (1986) e Grinberg (1987) dariam continui-
dade à documentação das práticas de comunicação alternativa e popular no Brasil e 
na América Latina nos anos 1980, bem como as ferramentas conceituais utilizadas 
para interpretar tais fenômenos. Nesse período, a “pesquisa-denúncia” foi substituí-
da pela “pesquisa-ação”, como descreve Berger (1999):

A esquerda acadêmica em crise política e teórica, abraçou esta “outra” comunica-
ção, protagonizada pelas classes subalternas, buscando através dela a possibilida-
de de se transformar no intelectual orgânico descrito por Gramsci que começava 
a substituir as referências à Frankfurt [...] na sequência da denúncia em relação 
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à comunicação transnacional e dominadora havia que se vislumbrar perspectivas 
locais, nacionais, de classe, portanto, alternativas e populares. Um projeto político 
mais que uma proposta teórica, que mobilizou pesquisadores e frutificou junto aos 
movimentos populares (BERGER, 1999, n. p.).

É interessante observar que apesar de Festa (1986) sugerir que a comunicação 
alternativa tenha cedido espaço para a comunicação popular na década de 1980, am-
bos os termos continuaram a ser utilizados durante o período. Além disso, foram re-
gistradas ações que tanto se centravam mais no modelo de crítica contra-hegêmonica, 
quanto no modelo da crítica expressivista. Por um lado, destacavam-se ações em que 
a informação (ou a “contra-informação”) produzida por especialistas ou próprias 
pelas classes populares em moldes mais tradicionais e verticalizados foi utilizada 
como instrumento de luta ideológica. Por outro lado, despontavam experiências mais 
participativas e horizontais, em que a democratização do processo de produção de 
informação e a apropriação popular dos meios de comunicação ganhavam destaque 
em relação ao jogo ideológico. Como observa Peruzzo (2009a):

Com o passar do tempo, o caráter mais combativo das comunicações populares – 
no sentido político-ideológico, de contestação e projeto de sociedade – foi cedendo 
espaço a discursos e experiências mais realistas e plurais (no nível do tratamento da 
informação, abertura à negociação) e incorporando o lúdico, a cultura e o diverti-
mento com mais desenvoltura, o que não significa dizer que a combatividade tenha 
desaparecido. Houve também a apropriação de novas tecnologias da comunicação 
e incorporação com mais clareza da noção do acesso à comunicação como direito 
humano. (p. 52).

Na virada dos anos 1980 para os anos 1990, a comunicação popular converge 
com o crescimento do número de organizações não governamentais, que passam a 
financiar boa parte das experiências de mídia desse tipo. Ao mesmo tempo, ao con-
ceito de comunicação popular, soma-se à ideia de comunicação comunitária, sendo 
que muitas vezes os dois termos são ainda hoje usados em conjunto1. No Brasil, as 
ONGs ocupam, em especial, o espaço deixado pela retirada de uma ala mais pro-
gressista da Igreja Católica, ligada à Teologia da Libertação (COGO, 2004). No en-
tanto, nos anos 1990, há certo esgotamento dos modelos de comunicação popular e 
comunitária, promovido por fatores diversos como a assimilação por parte da mídia 
comercial de demandas populares antes somente atendidas pela comunicação comu-
nitária e a restrição por meios legais do crescimento dos veículos de comunicação 
populares, aos quais foram concedidos apenas espaços marginais, como no caso da 
legislação das rádios comunitárias (o que significou um enfraquecimento do movi-
mento das rádios piratas e livres).
1 Peruzzo (2009b) oferece uma ampla e didática descrição conceitual desses e de outros termos utilizados para 
descrever formas de contestação midiática.
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Assim, o início dos anos 1990 caracteriza-se por uma crise geral tanto das 
iniciativas populares, quanto dos teóricos críticos em promover alternativas à mídia 
comercial. Berger (1999) chama atenção para o fato de que, nesse período, a pesquisa 
acadêmica latino-americana em comunicação encontra temas mais rentáveis, 
enquanto as instituições de pesquisa e de ensino cada vez mais substituem intelectuais 
críticos por especialistas técnicos. A autora dá a palavra a Antonio Pasquali, que avalia 
a busca por democratizar os meios de comunicação por meio de políticas públicas 
e experiências populares como um “enorme fracasso”. Todavia, reconfigurações 
sociais e políticas que culminariam nos protestos conhecidos como Movimento de 
Ação Global dos Povos2 na virada para o século XXI, a popularização da Internet 
e a renovação do pensamento político por meio da incorporação de premissas pós-
estruturalistas serviram de forças fundamentais para a emergência do midiativismo, 
um dos vários termos utilizados para descrever as manifestações críticas de mídia que 
surgiram entre a década de 1990 e os anos 2000, rompendo com alguns dos modelos da 
comunicação alternativa, popular e comunitária e, ao mesmo tempo, os renovando.

3 Midiativismo

É somente com o vertiginoso crescimento no número de usuários da Internet 
no fim da década de 1990 que novas questões e esperanças democráticas começam a 
ser articuladas no interior das correntes críticas contra-hegemônica e expressivista. 
Como salientam Cardon e Granjon (2010), essa ruptura tecnológica não explica por 
si só o ressurgimento das experiências alternativas no terreno midiático nos anos 
1990. Contudo, é inegável que as tecnologias digitais apresentam propriedades 
particularmente adaptadas para as mobilizações comunicacionais. Entre essas 
características, os autores enumeram: 1) a redução dos problemas de liderança; 2) 
a drástica redução dos custos de difusão; 3) a inserção de modelos de comunicação 
“muitos-para-muitos” (em contraste ao modelo “um-para-muitos” das mídias 
tradicionais); 4) a facilitação da produção colaborativa e o alargamento dos espaços 
de participação etc. 

Cardon e Granjon (2010) fazem questão de frisar que o deslocamento das 
práticas alternativas de mídia para o universo das tecnologias digitais não significa 
um abandono das mídias tradicionais como o impresso, o rádio e o vídeo. A adição 
do uso da Internet ao arsenal de ferramentas da militância comunicacional não 

2 Também conhecido como movimento antiglobalização, o movimento surgiu a partir de uma série de mani-
festações populares ao redor do mundo, organizados por diferentes movimentos sociais reunidos contra o ca-
pitalismo, normalmente em datas e locais quando e onde ocorriam encontros de organizações que pretendem 
regular a economia mundial, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. No Brasil, 
sua maior expressão deu-se com a realização do Fórum Social Mundial, realizado em 2001, em Porto Alegre. 
Algumas das principais premissas teóricas do movimento podem ser encontradas em Seoane e Taddei (2001).
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constitui, assim, uma simples mudança de infraestrutura técnica e midiática para 
essas mobilizações, mas possibilitam que alguns de seus atores redefinam suas formas 
de luta. Os primeiros apologistas da Internet ressaltaram seu caráter libertário e sua 
arquitetura descentralizada, ou seja, seu poder de alimentar uma “ciberdemocracia” 
(LEMOS; LÉVY, 2010). Antes da comercialização do ambiente virtual, a Internet 
chegou a ser pensada como um veículo de comunicação em si mesmo alternativo. 
Logo, as novas tecnologias de comunicação e informação foram apresentadas por 
discursos eufóricos como mídias com um potencial revolucionário nunca antes 
experimentado no ambiente midiático. Com a crescente comercialização da Internet, 
porém, as esperanças democráticas apontadas na Internet começaram a sofrer 
questionamentos (MEIKLE, 2002; VAZ, 2004). Ainda assim, as tecnologias digitais 
não só se tornaram uma das principais ferramentas do Movimento de Ação Global, 
que tem origem nos levantes zapatistas em Chiapas, em 1994, como trouxeram um 
novo conjunto de questionamentos para as mobilizações comunicacionais, como a 
questão dos direitos autorais e da propriedade intelectual, temas fundamentais para 
a renovação da corrente crítica expressivista. 

Essa atualização torna-se mais palpável a partir dos eventos ocorridos em Seattle, 
em 1999, nas manifestações do Movimento de Ação Global dos Povos na Rodada do 
Milênio da Organização Mundial do Comércio, e tem um rápido desenvolvimento 
internacional. A rede Indymedia, responsável pela articulação dos Centros de Mídia 
Independente espalhados por diversos países do globo, é a principal representante 
dessa renovação da corrente crítica expressivista. Como as experiências comunitárias 
e populares de comunicação participativa em curso desde as décadas anteriores, as 
formas de contestação midiática que emergem nos anos 2000 denunciam a ilusão 
de objetividade, seja nos discursos dos profissionais da mídia, dos intelectuais ou 
até mesmo de grupos militantes. Já que, na visão dos ativistas, esses discursos 
operam um sequestro do direito à palavra. Logo, o engajamento comunicacional dos 
manifestantes traduz-se em uma maneira direta e imediata de asserção ao público. 

É importante salientar, portanto, o fortalecimento da noção de ativismo 
(JORDAN, 2002). Uma das rupturas das manifestações críticas de mídia dos anos 
2000 em relação a formas anteriores de contestação midiática é uma espécie de 
abandono da crença na democracia representativa e de seus protocolos de negociação 
em favor da ação direta e pontual. As práticas de ativismo que emergem de forma mais 
visível no final dos anos 1990 propõem espaços alternativos de comunicação, não-
hierarquizados, flexíveis, lançados antes que seja possível censurá-los, oferecendo-se 
de plataforma para uma diversidade de ações individuais e coletivas, De inspiração 
libertária, essas iniciativas ambicionam potencializar vozes excluídas da mídia 
dominante – e não a objetividade dos especialistas –, visando reduzir as fronteiras 
que separam os produtores voluntários de informação dos profissionais da mídia. 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

88

Utilizando o termo cunhado por Pasquinelli (2002), midiativismo, para carac-
terizar essas ações, Cardon e Granjon (2010) ressaltam que, se elas herdam algumas 
das preocupações e dos modos de operação das manifestações comunitárias e popu-
lares em busca de práticas alternativas de mídia, seus tipos de organização e recursos 
políticos empregados não são os mesmos. Enquanto as mídias comunitárias e po-
pulares se organizam em torno e muitas vezes são mantidas por instituições sociais, 
como partidos políticos, iniciativas do terceiro setor, a igreja, sindicatos etc., e se 
forjam dentro de comunidades locais, as ações de midiativismo não estão baseadas 
em estruturas organizacionais facilmente identificáveis. O midiativismo mostra-se, 
por sua vez, desconfiado do papel político das instituições sociais. Essas manifesta-
ções surgem em uma forma de atuação individualizada, e não se cansam de negar sua 
delimitação por comunidades territoriais, agrupamentos sociais específicos, ou em 
torno de políticas claras, como acontece com as experiências comunitárias, que utili-
zam essas categorias de pertencimento de forma positiva, para forjar uma identidade 
coletiva e se situar ideologicamente.

Cardon e Granjon (2010) identificam uma transformação da corrente expres-
sivista no século XXI, em que o modelo participativo desenvolvido nas décadas de 
1970 e 1980 dá lugar a um modelo individualista, afirmativo e radical de livre expres-
são, que, por sinal, conquista um papel central no Movimento de Ação Global dos 
Povos e manifestações posteriores, como o Ocuppy Wall Street. De acordo com os au-
tores, é possível identificar uma “[...] valorização exacerbada dos diferentes estados 
do sujeito (o seu corpo, a sua subjetividade, a sua autonomia) patente no midiativis-
mo” (CARDON; GRANJON, 2003, n. p.), o que demonstra uma incorporação mais 
profunda da tradição anarquista nas políticas culturais da extrema esquerda. Entre 
as práticas de midiativismo, os pesquisadores franceses enumeram o videoativismo, 
o uso da Internet pelos zapatistas, as ações de mídia tática3, o movimento pelo sof-
tware livre e a rede Indymedia.

Em uma coletânea de artigos, manifestos e relatos de diversos pesquisadores e 
ativistas ao redor do mundo, Pasquinelli (2002) mapeia extensivamente as origens do 
midiativismo. Além das atividades listadas por Cardon e Granjon (2003; 2010), são 
ainda enumerados outros “ismos”4 do midiativismo como o hacktivismo5, o artivis-

3 O conceito de mídia tática foi elaborado na Europa nos anos 1990 e envolve formas de utilização da mídia 
para o protesto que não pretendem perdurar no tempo ou no espaço, aproveitando-se de momentos oportu-
nos para dar visibilidade a determinadas causas.
4 Boa parte desses conceitos é esmiuçada em Mazetti (2008). 
5 Hacktivismo refere-se às práticas de protesto no espaço virtual que utilizam técnicas hackers e se fazem va-
ler das tecnologias digitais. O termo foi criado pelo grupo de hackers estadunidense Cult of  the Dead Cow, 
em meados da década de 1990. Um exemplo foi a ação do coletivo Eletronic Disturbance Theater, que criou, 
em 1998, um software – chamado Floodnet – que possibilitava que qualquer indivíduo que utilizasse o pro-
grama de seu computador recarregasse constantemente um endereço eletrônico, sobrecarregando-o e, por 
fim, desconectando-o da rede. Para o grupo, o software permitia que a conhecida técnica do sit-in (em que 
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mo e as experimentações artísticas na Internet (net.art)6, as ações culture jamming7, a 
produção independente de rádio e TV e o uso de blogs e de ferramentas de publicação 
aberta no espaço virtual. Para o autor, “[...] o midiativismo, mais do que um fenôme-
no social ou político, representaria um laboratório de experimentos e de inovações de 
mídia e de modelos sociais que se desenvolveriam no futuro” (PASQUINELLI, 2002, 
n. p.). Nessa perspectiva, suas atividades não buscam somente a produção de uma 
informação “verdadeira”, objetiva e independente, mas a reapropriação dos meios 
de comunicação como meios de produção, “[...] enquanto meios de produção eco-
nômica, produção da imagem do mundo, produção de necessidades e desejos” (PAS-
QUINELLI, 2002, n. p.), antes do que instrumentos de representação. De acordo com 
o autor, “Foram as inovações tecnológicas mais do que as políticas, a chegada da 
internet e das câmeras de vídeo digitais mais do que novos imaginários existenciais, o 
que acelerou o panorama dos meios de comunicação independentes e abriu um novo 
terreno para centenas de projetos” (PASQUINELLI, 2002, n. p.).

O midiativismo caracteriza-se, assim, pelo menos em seus primeiros momentos, 
por uma boa dose de tecnofilia, em que o mais importante está na própria mídia e não 
no seu conteúdo: redes, interfaces, formatos, esquemas de transmissão, narrações, 
mitos, imaginários e desejos. Uma vez que os meios de comunicação são compreendidos 
como extensões do corpo, o midiativismo esforça-se para se reapropriar desse 
corpo público e fazê-lo falar. Para o pensador italiano, o midiativista atual é uma 
nova figura social: misto de operador, militante, artista e cidadão, comprometido 
a experimentar, no próprio tecido urbano, formas de autogestão da comunicação. 
Na sua estruturação por meio de redes mundiais, oferece consequentemente um 
modelo e uma metáfora para uma nova sociedade. Pasquinelli (2002) aponta três 
tendências principais do midiativismo: 1) a autogestão dos meios de comunicação; 2) 
a experimentação tecnológica; 3) uma tendência criativa, que coloca o midiativismo 
em diálogo com a arte e aponta para a construção de novos modelos de comunicação, 
organização, criação e socialização. 

Tanto para Pasquinelli (2002), quanto para Cardon e Granjon (2010), é no 
cruzamento entre as teorias neomarxistas e o pós-estruturalismo francês que se 

manifestantes bloqueiam um determinado espaço de forma pacífica) fosse utilizada também no ciberespaço. 
Mais tarde, essa estratégia seria conhecida como ataque DDoS e se tornaria bastante comum (JORDAN, 
2002).
6  A partir dos anos 1990, ressurgiram ao redor do mundo, inclusive no Brasil, coletivos artísticos que preten-
diam mesclar arte e política para questionar as mais diversas questões por meio de estratégias online e offline. 
Esses coletivos carregavam forte herança das vanguardas artísticas, que no início do século XX buscaram 
aproximar arte e vida.
7 O termo culture jamming surgiu nos Estados Unidos na década de 1980 e envolve práticas em que as pró-
prias técnicas de mídia comerciais, assim como os textos culturais existentes, são retrabalhados para fazer 
uma crítica a estes, por exemplo, por meio de paródias publicitárias. A revista Adbusters é um dos principais 
expoentes das ações de Culture Jamming.
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encontram as premissas teóricas que têm sido utilizadas para interpretar e fundamentar 
as ações do midiativismo. Segundo Cardon e Granjon (2010), a concepção de 
multidão, desenvolvida por Hardt e Negri (2005), reflete as transformações da corrente 
crítica expressivista nas últimas décadas. Isso porque, ela deliberadamente se opõe à 
arquitetura de dominação e resistência definida pela tradição marxista que dá base 
à crítica contra-hegemônica. A multidão, como concebida por Hardt e Negri, não é 
o “povo”, a “massa” ou emerge de uma determinada classe, mas são singularidades 
que indicam uma multiplicidade e, por isso, não podem ser representadas de acordo 
com os formatos disponíveis. 

No Brasil, outro termo que ganhou tração para descrever as práticas de mi-
diativismo é a noção de midialivrismo (BENTES, 2015; MALINI; ANTOUN, 2013). 
O conceito remonta à politização da inventividade tecnológica, à ética hacker e à 
expansão para o campo cultura dos ideais que alimentam o movimento dos softwa-
res livres. As observações de Bentes (2015) e Malini e Antoun (2013) colaboram com 
a descrição feita até aqui do midiativismo contemporâneo. Em consonância com as 
práticas orientadas pela crítica expressivista, os midialivristas querem tornar as mí-
dias livres não apenas de interesses políticos e econômicos, mas livres para o desblo-
queio da palavra e a multiplicação de atores no espaço público. 

Nesse contexto, as tecnologias digitais e as redes de colaboração por elas sus-
tentadas são percebidas não apenas como instrumentos de luta política, mas meca-
nismos propiciadores de experimentação política, estética e existencial. Destaca-se 
também a predileção pela ação direta ativista, a desconfiança na política institucional 
e o abandono de projetos políticos rígidos em nome da autogestão. Ainda que as pre-
missas teóricas que orientam tais atores sejam diversas, percebe-se uma forte influên-
cia de ideias originadas de autores como Guattari (1992) e Hardt e Negri (2005), em 
que a política escapa de sua dimensão logocêntrica e incorpora demandas libidinais, 
da ordem do desejo e das invenções subjetivas.

Malini e Antoun (2013) sugerem uma releitura das práticas de contestação mi-
diática aqui expostas, ao oferecer uma contraposição entre o midialivrismo de massa 
e o midialivrismo ciberativista. O midialivrismo de massa seria identificado pelas 
formas mais verticalizadas de contestação midiática, orientadas pela crítica contra-
-hegemônica, cujo objetivo seria mais reativo, de expressamente se apresentar como 
polo antagonista aos grandes conglomerados de comunicação e aos interesses que 
eles costumeiramente reproduzem. Já o midialivrismo ciberativista:

[...] reúne experiências singulares de construção de dispositivos digitais, tecnolo-
gias e processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de cola-
boração social em rede e de tecnologias informáticas, cujo principal resultado é a 
produção de um mundo sem intermediários da cultura, baseada na produção livre 
e incessante do comum, sem quaisquer níveis de hierarquia que reproduza exclusi-
vamente a dinâmica de comunicação um-todos. (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 21).
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Assim, é possível perceber que os autores escolhem dois principais cortes que 
sustentam a diferenciação entre os modelos de crítica midiática: formas mais vertica-
lizadas ou colaborativas de criação midiática e a ênfase na informação antagônica ou 
no processo de pluralização dos atores comunicacionais. Ainda que a distinção seja 
útil, é possível sugerir, ao observar práticas anteriores de comunicação popular, que 
o desejo de produzir uma mídia mais igualitária e processual não é uma exclusivida-
de das manifestações que ocorrem na Internet. Mesmo que as redes digitais tenham 
propiciado mecanismos mais ágeis e adequados para a criação de experiências midi-
áticas horizontais e distribuídas.

4 Observações finais

A literatura acadêmica que documenta, conextualiza e analisa as práticas de 
contestação midiática ao longo das últimas décadas oferece diferentes escolhas ana-
líticas para diferenciar essas manifestações: variáveis relacionadas à classe, temáticas 
abordadas, formas de organização interna, posicionamento em relação à mídia co-
mercial, incorporação das tecnologias digitais, modos de pensar e utilizar os meios 
de comunicação, compreensões do próprio fazer político etc. Há uma inevitável di-
vergência nas maneiras de se conceituar tais práticas, bem como uma dificuldade de 
entrar em consenso sobre as continuidades e rupturas que as formas mais recentes 
de crítica apresentam em relação aos fenômenos anteriores. Conceitos como o de 
“movimentos sociais em rede” (CASTELLS, 2013), utilizados para descrever as mo-
dalidades atuais de ação crítica na mídia, privilegiam a base sociotécnica que permite 
a realização de tais ações. De fato, a Internet possibilitou a emergência de redes de 
mobilização, colaboração e ação coletiva que as mídias tradicionais não foram capa-
zes de propiciar.

Todavia, neste artigo, pretendemos demonstrar que as atuais ações do midia-
tivismo não podem ser observadas fora de um contexto histórico. A incorporação 
das tecnologias digitais às práticas de militância comunicacional pode ser entendida 
como uma renovação das premissas da crítica expressivista, em que a produção de 
informação mais “verdadeiras”, precisas ou objetivas dá lugar a uma valorização das 
formas de expressão participativas, singulares, locais. Esse projeto não é novo. Ao 
longo da história das manifestações de contestação midiática, ações reativas, vol-
tadas contra instâncias de poder instituídas, ancoradas em discursos baseados na 
promessa de verdade, andam lado ao lado com práticas mais experimentais e abertas, 
que apontam mais para a invenção do que para a reação, mais para a construção de 
novos imaginários do que para a denúncia da colonização dos imaginários existentes 
por interesses específicos. Ainda que essas duas perspectivas não possam ser total-
mente conciliadas, elas não precisam ser contrapostas. Em um momento de severa 
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regressão dos avanços sociais conquistados, inclusive em relação ao campo midiático, 
todos os modelos de dissenso são bem-vindos.
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