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RESUMO

Neste artigo, pretendemos analisar as práticas mediáticas ativistas desenvolvidas 
no contexto das manifestações durante o Mundial de Futebol da FIFA, em 2014. 
Naquele momento, surgiram diversos grupos que utilizavam a câmera e o ciberespaço 
como ferramenta de luta política. A rede transformou-se em uma extensão da 
praça pública. Por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas, 
métodos digitais e uma base de dados de vídeos produzidos entre junho e julho de 
2014, apresentamos as principais características desse tipo de ativismo, abordando 
suas relações com o ciberespaço e sua metodologia de trabalho. Os videoativistas 
criaram rotinas produtivas influenciadas pelo jornalismo, mas se afastaram de 
muitas das práticas profissionais utilizadas no campo. Entretanto, o videoativismo, 
como fenômeno midiático, também foi capaz de inserir modificações nas práticas 
e formatos jornalísticos, além de atuar como uma ferramenta poderosa para os 
movimentos sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Brasil. Jornalismo. Protesto. Redes sociais na Internet. 
Videoativismo.
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Retrato do videoativismo no Rio de Janeiro durante o 
mundial de futebol da FIFA (2014)1

Nos últimos anos, temos assistido a transformações profundas e cada vez mais 
rápidas no que se refere aos equipamentos tecnológicos e sua relação com a vida 
cotidiana. Passamos de uma sociedade na qual predominavam os laços pessoais para 
uma hiperconectada, na qual tudo é fotografado, gravado e narrado nos sites de rede 
social. A partir de 2011, as ruas e praças de várias cidades foram tomadas por protes-
tos, revoltas e manifestações que reivindicavam mais democracia. Ao mesmo tempo, 
o ciberespaço foi inundado por imagens desses protestos, criadas por pessoas comuns 
com telefones móveis ou câmeras portáteis. Essas pessoas desejavam compartilhar o 
que os grandes meios de comunicação não estavam transmitindo, narrar sua versão 
dos fatos, ou simplesmente possuíam uma câmera quando os fatos ocorreram. 

Filmar movimentos sociais, disponibilizar e compartilhar os conteúdos em re-
des sociais na Internet não é um fenômeno novo (CHANAN, 2011; ATTON, 2002; 
DOWNING, 2001). Pelo menos desde 1999, com o nascimento do Indymedia, durante 
os protestos antiglobalização em Seattle (EUA) (ATTON, 2003; PICKARD, 2006), a 
prática vem sendo desenvolvida, seguindo a nova onda dos movimentos sociais (ASKA-
NIUS, 2012; BRUCKMANN; SANTOS, 2005; JONG; SHAW; STAMMERS, 2005). 

Esse tipo de prática comunicativa e ativista tornou-se mais comum na con-
temporaneidade. Movimentos sociais, como a Primavera Árabe (CASTELLS, 2012; 
SKINNER, 2011), Occupy Wall Street nos Estados Unidos, (CASTELLS, 2012; JU-
RIS, 2012; MCDONALD, 2015), 15M, na Espanha, (TORET, 2013), Yosoy132, no 
México (CÁCERES Y ACOSTA, 2013); Gezi Park, na Turquia (DAGI, 2013), Protes-
tos de Junho, no Brasil (ESTANQUE, 2014; RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2014) e a 
Revolução dos Guarda-Chuvas, na China (HARP et al., 2012) foram transmitidos ao 
vivo pelas câmeras cidadãs e, principalmente, por coletivos formados por ativistas 
que utilizavam o vídeo como ferramenta de luta. 

 Em junho de 2013, protestos multitudinários tomaram as ruas no Brasil. Essas 
práticas comunicativas multiplicaram-se a níveis expressivos no país. O ciberespaço 
(LÉVY, 1999; 2004) transformou-se na principal arena para a comunicação criada 
pelos movimentos sociais, especialmente o site de rede social Facebook. Os ativis-
tas criaram mais de trezentas fanpages nessa rede social, objetivando contrainformar 
sobre o movimento. Os vídeos dos protestos viralizavam rapidamente e, assim, uma 
rede foi sendo criada, composta por coletivos e indivíduos que ficaram conhecidos 
como “videoativistas”. Ao mesmo tempo, a relação entre jornalistas profissionais, 
que trabalhavam para os grandes meios de comunicação, e os movimentos sociais se 

1 Versão modificada do artigo publicado em Brazilian Journalism Research, Brasília, v.13, p.78-103, 2017. 
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tornaram conflitivas. Devido a isso, a cobertura das manifestações pelas empresas 
comerciais de comunicação no Brasil começou a experimentar mudanças em alguns 
aspectos, que ocorreram em duas direções, principalmente: 1) realizando a cobertura 
dos protestos “de fora” e 2) utilizando o mesmo formato do videoativismo. 

Neste artigo, pretendemos refletir sobre o papel das práticas midiáticas video-
ativistas nos protestos realizados na cidade do Rio Janeiro, assim como compreender 
as características da metodologia de realização criada nesse contexto e em que medi-
da as práticas jornalísticas foram modificadas pelo videoativismo.

1 Metodologia

Os resultados apresentados neste artigo provêm do cruzamento metodológi-
co entre os métodos digitais (RIEDER, 2013); metodologias qualitativas, incluindo 
entrevistas semiestruturadas e observação participante (BRANDÃO, 1984); e da aná-
lise dos vídeos (SOUSA; MAIA, 2016) produzida pelos coletivos ativistas que foram 
acompanhados nesta pesquisa. 

Os procedimentos metodológicos desenvolvidos neste trabalho partem do ma-
peamento dos grupos videoativistas mais ativos online e offline, no contexto dos pro-
testos contra o Mundial de Futebol da FIFA, em 2014, no Rio de Janeiro (Brasil). O 
dispositivo envolveu o uso de uma matriz que relaciona as “curtidas” nas páginas de 
fãs no Facebook, o número de vídeos publicados, os seguidores nos respectivos canais 
do YouTube e a presença nas ruas durante os protestos – considerando o período 
entre junho de 2013 e os dias anteriores ao trabalho de campo. 

Os resultados qualitativos são baseados, principalmente, na observação parti-
cipante, entrevistas realizadas com os videoativistas e uma database de vídeo, conten-
do o material produzido pelos dez coletivos de videoativismo. A observação partici-
pante foi conduzida entre 9 de junho e 15 de julho de 2014, incluindo a participação 
nas atividades diárias dos ativistas. Assim, acompanhamos encontros, workshops de 
treinamento e o processo completo de realização audiovisual dos protestos. A ob-
servação foi registrada em vídeo e em diário de campo. Três grupos, dos dez iniciais, 
com diferentes enfoques foram selecionados para um acompanhamento mais profun-
do pela pesquisadora.

a) Rio40caos, um coletivo focado na produção de advocacy video2; 
b) Coletivo Carranca, um coletivo centrado na transmissão via streaming; 
c) jornal A Nova Democracia, e outro grupo que trabalhava com reportagens e no-
tícias.

2 Quando se fala de advocacy video, faz-se referência a uma larga categoria de vídeos que são parte de um 
esforço para dar visibilidade e impacto a uma campanha, que objetiva modificar comportamentos sociais, 
políticas públicas e leis. 
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Simultaneamente, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com vinte 
ativistas, que também foram filmadas. As entrevistas seguem os pontos-chave da pes-
quisa (sendo alguns deles a metodologia de trabalho, identidade, narrativas, estéti-
ca), mas estabelecem um diálogo livre entre pesquisadora e ativistas. Finalmente, as 
entrevistas em português foram transcritas, codificadas em números para garantir 
confidencialidade, e processadas utilizando o software Nvivo para categorizá-las. 

Os resultados quantitativos são baseados nos métodos digitais, com a utiliza-
ção do Netvizz, Gephi, do software Nvivo e do YouTube Data Tools para capturar, 
analisar e visualizar os dados do Facebook, YouTube e TwitCasting. Os dados do 
Facebook foram coletados entre junho e julho de 2014, como o número de “curti-
das” nas páginas de fãs, posts e comentários dos usuários. Em relação ao YouTube e 
TwitCasting, foram coletados o número de seguidores, vídeos e interações (curtidas, 
comentários, etc.) de cada canal. Finalmente, uma database foi construída com todos 
os vídeos produzidos entre os dez grupos do corpus inicial, resultando em 166 vídeos. 

2 Videoativismo: sempre ao lado dos movimentos sociais 

Quando as práticas comunicativas relacionadas ao vídeo e aos movimentos so-
ciais são abordadas, a partir de um ponto de vista empírico, pode-se encontrar relatos 
de diversas experiências e com a utilização de conceitos diversos para nomeá-las. Ví-
deo participativo (LUNCH; LUNCH, 2006; SHIRLEY, 2003; JOHANSSON, 1999), 
vídeo para o desenvolvimento, radical video, vídeo alternativo, vídeo comunitário, 
vídeo guerrilha, advocacy video (ASKANIUS, 2014; PASQUINELLI, 2002), vídeo de 
combate (BUSTOS, 2006), etc. 

Este trabalho estará centrado conceitualmente no videoativismo, por mais que 
a literatura acadêmica não tenha chegado a uma terminologia estabilizada para de-
fini-lo, como afirmam Mateos e Rajas (2014). Harding (2001), Widgington (2005) e 
Mateos e Rajas (2014) oferecem uma visão ampla sobre a questão. Harding (2001, 
p. 1) argumenta que o videoativista é “[...] quem usa o vídeo como uma ferramenta 
tática para lutar por justiça social”, fazendo uso da câmera como um poderoso ins-
trumento político. De acordo com Widgington (2005), o videoativista está envolvido 
com ativismo diariamente, usando a câmera para defender a justiça e a mudança 
social, desenvolvendo uma relação próxima e de suporte à comunidade ativista. Ma-
teos e Rajas (2014) focam o videoativismo como processo, identificando-o com as 
práticas utilizadas como recursos de intervenção política com finalidade transfor-
madora, utilizadas por atores subalternos. Outras pesquisas, no entanto, focam em 
aspectos mais específicos ao analisar o conceito. Para Zarzuelo (2012), por exemplo, 
o nó central é a posição do videoativista no conflito. Segundo a investigadora, o vi-
deoativista está dentro da ação coletiva e também forma parte dela como militante. 
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Wilson e Tanya (2010) consideram vídeo-ativistas “[...] as pessoas que usam o vídeo 
como uma ferramenta para frear a violência policial, documentar abusos e outras más 
condutas policiais e de outras autoridades, além de tentar influenciar a agenda política” 
(p. 168). Para Pasquinelli (2002), o videoativismo nasce da impossibilidade de ser parte 
dos grandes médios informativos. Com as câmeras, os ativistas podem evitar as omis-
sões e manipulações por parte dos grandes meios, utilizando a tecnologia para tal fim. 

Essa breve revisão teórica sugere que a literatura acadêmica considera o posi-
cionamento político como fator-chave para definir o processo videoativista. Mateos 
e Rajas (2014) chamam a atenção para o fato de que o centro definidor da atividade 
é o tipo de prática, ou seja, processo, e não o produto. Assim, dentro da categoria 
de videoativismo, podem ser incluídas várias práticas, em diferentes gêneros e for-
matos, que são projetadas em diferentes plataformas, como os cinefóruns, oficinas 
de formação em audiovisual, TVs de rua, videoarte, cinema e produções em vídeo, 
reportagens, transmissões ao vivo, etc. Entretanto, no contexto desta pesquisa, nos 
interessamos especificamente pelo videoativismo que se desenvolve entre a rua – nos 
protestos sociais – e no ciberespaço. Assim, na próxima seção serão abordadas algu-
mas características desse tipo de prática comunicativa. 

2.1 Videoativismo online: da rua aos sites de redes sociais 

No passado, as imagens produzidas pelo videoativismo estavam, geralmente, 
destinadas a projeções privadas, muitas vezes apenas no âmbito dos movimentos so-
ciais. Algumas vezes, era possível realizar projeções públicas principalmente as reali-
zadas pelas televisões de rua e, ainda em menor medida, ocorriam transmissões por 
cabo ou televisão aberta, em canais comunitários. 

A primeira grande onda do videoativismo, em Seattle (1999), foi marcada pela 
conexão entre o vídeo e a Internet. De acordo com Pasquinelli (2002), esse primeiro 
grande furacão mídia ativista e o próprio nascimento do Centro de Mídia Indepen-
dente (Indymedia) haveria sido impossível sem essa união. A partir desse momento, 
“[...] a guinada às redes sociais online, a difusão da internet, e a acessibilidade da 
telefonia móvel” (WELLMAN; RAINIE, 2013, p. 1) modificaram profundamente as 
práticas sociais e comunicativas e, em particular, o videoativismo. Atualmente, o fato 
de que cada vez mais pessoas tenha acesso a dispositivos móveis, tecnicamente pre-
parados para filmar e se conectar à Internet, em alta qualidade, está introduzindo 
importantes mudanças no processo. Portando um telefone móvel, conhecimentos bá-
sicos de filmagem, edição e upload ou streaming, qualquer cidadão ou ativista pode 
usar o vídeo como ferramenta para promover a justiça social. 

Atualmente, os protestos sociais urbanos são filmados minuto a minuto, em 
cada centímetro da cidade por um exército videoativista (PASQUINELLI, 2002), e 
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transmitidos ao vivo por streaming ou compartilhados nas redes sociais online, como 
Facebook, YouTube e Vimeo. Essas plataformas modificaram as estruturas de produ-
ção e circulação das imagens criadas pelo vídeo-ativismo. A Internet foi apropriada 
por várias organizações e movimentos sociais, possibilitando a distribuição de con-
teúdo para uma audiência global. Dessa forma, o videoativismo contemporâneo está 
se movendo, cada vez mais, para o espaço virtual. 

2.2 Um olhar sobre o videoativismo no Rio de Janeiro 

Ainda que os protestos tenham sido observados em todas as regiões do país, o 
vídeo- ativismo foi mais organizado em algumas cidades, em particular no Rio de Ja-
neiro. Os grupos e coletivos formaram-se rapidamente, mas também participaram da 
rede ativistas independentes que não se vinculavam organicamente a nenhum grupo 
específico. Nesta pesquisa, foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas, in-
cluindo ativistas dos grupos mais ativos da cidade, além dos ativistas independentes3 
já mencionados. 

A entrevistada I-8, participante de vários coletivos, como o jornal A Nova Demo-
cracia e Coletivo Mariachi, explica como a gênese do movimento videoativista foi natural:

No início, eu filmava sozinha. Não conhecia ninguém. Uma vez, encontrei um gran-
de amigo na manifestação. Ele também estava filmando. E depois fui conhecendo 
todo mundo. Aí começou esta dinâmica em que todos começaram a se conhecer e, 
cada vez que havia uma ação, as pessoas entravam em contato por mensagens no 
telefone ou no Facebook. Então este grupo, que era de mais de umas 30 pessoas, foi 
se transformando quase numa instituição (informação verbal)4.

Em relação ao citado anteriormente, esse “grande grupo”, entretanto, guarda 
certas singularidades, incluindo a definição como ativista ou videoativista. Entre os 
que ainda utilizam o conceito de militante está o entrevistado I-4, do jornal A Nova 
Democracia (informação verbal)5: “Eu sou um militante com uma câmera”. Já a en-
trevistada I-10 se vê como uma pessoa inconformada com as injustiças sociais: “Eu 
me vejo como uma ativista, como uma cidadã indignada. Há dias nos quais eu nem 
levo minha câmera” (informação verbal)6. Como Pasquinelli (2002), I- 1, do Coleti-

3 Quando nos referimos à atividade, estamos considerando tanto a ação nas ruas, como nas redes sociais on-
line, já que alguns grupos eram ativos nas ruas, mas não compartilhavam os vídeos nos sites de redes sociais. 
Coletivo como o Rio40Caos, por exemplo, estavam focados na produção de advocacy video, especialmente 
vídeo como prova judicial. Outros grupos, como o Coletivo Tatu, dedicam-se a filmar imagens para outros 
fins, neste caso, para a realização de um documentário. 
4 I-8, entrevista concedida à autora em 20 de agosto de 2015.
5  I-4, entrevista concedida à autora em 12 de julho de 2014.
6 I-10, entrevista concedida à autora em 15 de junho de 2014.
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vo Carranca, defende o conceito de mídia ativista “Eu gosto do conceito de mídia 
ativista porque pra mim todo mundo é um ativista. Nós somos atores políticos. O 
conceito é bom, mas hoje em dia é um pouco vago, já que ativista é qualquer coisa” 
(informação verbal)7.

Por mais que haja diferenças, observamos, na prática, uma ação conjunta des-
ses grupos nos protestos, durante a realização do trabalho de campo. Eles atuavam 
formando um bloco de ativistas, compartilhando práticas sociais e usando a câmera 
como uma arma de luta. 

Essas práticas comuns permitem-nos listar algumas características gerais da 
produção videoativista durante os protestos contra o Mundial de Futebol da FIFA, no 
Rio de Janeiro, entre as quais se destacam:

a) em relação ao tipo de material produzido, a maioria dos coletivos dedica-se a 
realizar notas e informes jornalísticos audiovisuais, e a fotografar; exceto pelos 
Coletivos Carranca, Vinhetando e Mídia Ninja, que também se especializaram 
na transmissão ao vivo (streaming) das ações; 
b) no que se refere à configuração dos grupos durante os protestos, predomina 
a ação conjunta em momentos de tranquilidade (FIGURA 1); mas quando o 
conflito se acentua, procuram estar em duplas ou visíveis aos seus pares, para 
garantir a segurança de todo o grupo; 
c) como regra geral, usam credenciais de imprensa, com identificação pessoal e 
do coletivo pelo qual atuam; 
e) utilizam equipamentos individuais de proteção, como capacetes, colete sal-
va-vidas, máscaras de gás, etc.; 
f) durante os protestos, em geral, a forma de atuar os divide em dois grupos: 
os que se comportam como militantes com uma câmera nas mãos e os que se 
comportam como imprensa. O primeiro grupo, em muitos casos, está no meio, 
quando não são o centro do conflito com a polícia: gritam palavras de ordem, 
cantam, provocam e são provocados pelo aparato repressor estatal. O segundo 
grupo é mais moderado e tenta manter-se longe de conflitos, buscando em pri-
meiro lugar garantir o cumprimento do seu trabalho como imprensa; 
g) profissionalmente, a maior parte dos videoativistas é de jornalistas e cineas-
tas. Entretanto, também é possível encontrar ativistas que, à margem da ação, 
desempenham outras profissões; 
h) com exceção de A Nova Democracia, um jornal de esquerda estabelecido há 
mais de dez anos no Rio de Janeiro, os outros coletivos são estruturas exclusi-
vamente militantes; 
i) utilizam a Internet e, principalmente, os sites de redes sociais como plata-

7 I-1, entrevista concedida à autora em 10 de junho de 2014.
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forma de organização, produção e disseminação de suas produções e ativismo 
político. 

A vinculação entre práticas videoativistas e os sites de redes sociais na Inter-
net é um dos aspectos mais importantes para entender como esse tipo de ativismo 
foi desenvolvido durante os protestos de 2014. Alguns aspectos dessas práticas serão 
analisados na próxima seção. 

2.3 A apropriação do Facebook e do YouTube pelo videoativismo no Rio de Janeiro 

Em 2013, 49,4% da população brasileira estavam conectada à Internet. Des-
tes, 54,7% acessavam a rede por meio dos aparatos móveis de comunicação, como 
tablets e telefones (IBGE, 2013). Entretanto, quando se analisa a taxa de conexão 
entre os jovens, os dados indicam que 75,9% deles se conectam à rede regularmen-
te; e entre aqueles com mais de 15 anos de estudo, a porcentagem chegava a 89,8%. 
A maior parte dos manifestantes em 2013-2014 era de jovens, entre os 14 e 29 anos 
de idade; 49% tinham entre dez e 15 anos de escolaridade, e 43% tinham entre 
15 e 20 anos de estudos completos. Os manifestantes autoconvocaram-se, organi-
zaram-se e protestaram utilizando os sites de redes sociais. Eles também criaram 
novos meios informativos e novas formas de fazer política (SAMPEDRO, 2014). 
Rheingold (2002) considera “multidão inteligente” essas pessoas que, por meio da 
tecnologia, cruzam os mundos virtual e físico. Os grupos e coletivos do Rio de 
Janeiro destacam-se, em particular, pelo uso do ciberespaço e sua presença nele, 
principalmente nos sites de redes sociais. 

No Brasil, o Facebook é o site de rede social mais utilizado. Em 2013, contava 
com 76 milhões de usuários e sua importância foi singular no contexto dos protestos 
aqui analisados. Um dos ativistas, do Coletivo Mariachi, interpreta a relevância do 
uso dos sites de rede sociais no videoativismo, “[...] nós começamos a colocar víde-
os no YouTube e criamos a página no Facebook. No começo foi muito importante 
porque criou uma rede e fez com que nossas imagens chegassem a ela, através do 
compartilhamento” (informação verbal)8. Para o entrevistado I-4, as redes potencia-
lizaram um trabalho que já existia, “[...] a popularização da Internet fortaleceu nosso 
trabalho. É fundamental. É através dela que conseguimos criar um eco no monopólio 
dos meios de comunicação”.

Antes, havia um protesto com 50 mil pessoas. Os grandes meios não mostravam e, 
no final, ninguém ficava sabendo. Agora se 50, 100 mil ou um milhão de pessoas 
estão nas ruas, como nós fizemos em junho, os grandes meios podem tentar escon-

8 I-6, entrevista concedida à autora em 16 de junho de 2014.
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der, mas através das redes sociais, das páginas dos coletivos e do YouTube vamos 
mostrar outro ponto de vista. (informação verbal)9.

Os canais no YouTube e páginas no Facebook dos coletivos videoativistas pro-
liferaram-se na mesma velocidade que as manifestações sociais. Mesmo que os vídeos 
pudessem ser compartilhados diretamente pelo Facebook, a maior parte do material 
audiovisual costumava ser editado e arquivado no YouTube e depois compartilhado 
no Facebook. Assim, os dois sites de rede social eram profundamente conectados 
com o trabalho dos ativistas. A seguir, apresentamos uma tabela (TABELA 1), em que 
se pode observar a relação entre “curtidas” no Facebook, os seguidores no YouTube, 
os números de vídeos compartilhados, a correspondente viralização, e a visualização 
total dos vídeos de cada um dos dez grupos mais ativos durante a pesquisa.

 
TABELA 1 – Grupos e coletivos de videoativismo mais ativos 

Nota: Dados do Facebook e YouTube, coletados em maio de 2014, referentes aos dez grupos e 
coletivos com maior presença nos protestos sociais no Rio de Janeiro, Brasil. Os dados foram 
coletados utilizando Netvizz, YouTube Data Tools e manualmente. 

9 I-3, entrevista concedida à autora em 15 de junho de 2014.
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Como pôde ser visto (TABELA 1), todos os grupos possuem páginas de fãs no 
Facebook e canais no YouTube com grande número de seguidores. Exceto pelo Co-
letivo Mariachi, o número de “curtidas” no Facebook é mais expressivo do que o nú-
mero de seguidores no YouTube. Entretanto, não é possível estabelecer uma conexão 
direta entre os dois sites de redes sociais no que se refere ao número de seguidores, já 
que estes operam com lógicas diferentes. No Facebook, por exemplo, o número de 
“curtidas” numa página não determina necessariamente a popularidade do grupo na 
rede. Há outras variáveis, como a interação e a atenção dada pelo usuário à página 
(engajamento), que talvez sejam mais importantes para garantir que a publicação 
alcance um público maior (CANAVARRO, 2014). Entretanto, no YouTube, às vezes, 
apenas com a viralização de um vídeo um canal acaba se tornando popular, aumen-
tando o número de seguidores e o número total de visualizações. É o caso do Cole-
tivo Mariachi que, em 2014 tinha cerca de sete mil curtidas em sua página de fãs no 
Facebook, mas possuía mais de três milhões de visualizações no YouTube, devido à 
viralização de um de seus vídeos. 

A velocidade e conexão entre o número de protestos – quase diários – e a produ-
ção e viralização na rede, levou a um ritmo frenético de produção. Na tabela a seguir 
(TABELA 2), é possível observar a capacidade de produção dos grupos videoativistas 
do Rio de Janeiro. Os vídeos se referem ao período da Copa do Mundo da FIFA. 

TABELA 2 – Produção audiovisual dos grupos de vídeo ativismo do Rio de 
Janeiro entre junho-julho de 2014

Nota: Número de vídeos produzidos pelos grupos videoativistas entre 13/06/2014 e 15/07/2014. 
Tabela preparada com informações coletas nos canais do YouTube e TwitCasting dos coletivos. 



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

951

Em menos de um mês, no Rio de Janeiro, 166 vídeos foram produzidos durante 
os protestos sociais e inseridos nas plataformas YouTube e TwitCasting. Um processo 
genuíno de “autocomunicação de massas”, na terminologia de Castells (2009, p. 88), 
na qual a “[...] comunicação é feita de muitos para muitos”, foi gerada, muitas vezes 
em tempo real. O streaming e os vídeos editados disponíveis na Internet permitiram 
que os protestos fossem revividos e recordados na rede, além de vividos nas ruas. 

Além disso, embora não seja o objeto deste trabalho, é importante mencionar 
os perigos do tecno-otimismo. Treré e Barranquero (2013) afirmam que, desde 2011, 
discursos sobre as possibilidades emancipatórias das redes sociais se tornaram muito 
populares. A tendência foi observada entre alguns videoativistas do Rio de Janeiro, 
em 2014, mas também foi criticada por outros:

Nós precisamos nos apropriar da tecnologia para transmitir nossa mensagem para 
o público. Se as pessoas estão no Facebook, nós precisamos usá-lo. Mas precisa-
mos saber que nosso discurso dentro destas redes é muito limitado. Há vigilância 
e estamos falando sobre uma companhia privada, portanto, haverá restrições (I-3, 
informação verbal).

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que a Internet não é um espaço 
completamente livre. Assim como os movimentos sociais se organizaram para utili-
zá-la como ferramenta de luta – como foi demonstrado nesta pesquisa –, os gover-
nos adaptaram-se rapidamente à nova tecnologia para monitorar os ativistas (TILLY; 
WOOD, 2010). No Rio de Janeiro, a unidade de polícia responsável por investigar 
os ativistas durante os protestos foi o Departamento de Polícia de Crimes Informá-
ticos, que monitorou vários perfis no Facebook associados aos protestos. Segundo, é 
essencial não cair no tecnodeterminismo, como assevera Tilly e Wood (2010) e Treré 
e Barranquero (2013), e analisar os movimentos sociais a partir de uma perspectiva 
histórica e relacional. Os protestos que ocorreram no Brasil a partir de 2012 – com 
maior expressão em junho de 2013 – correspondem a um contexto social e político no 
qual muitos fatores estão envolvidos (SOUSA, 2015), não somente o videoativismo 
ou as redes sociais na Internet. 

Assim, é preciso refletir sobre o videoativismo online no Rio de Janeiro como 
resultado desses fatores específicos. Para uma melhor compreensão das dinâmicas do 
fenômeno video ativista e sua metodologia de trabalho, apresentamos abaixo uma 
análise etnográfica das metodologias de produção utilizadas pelos ativistas.

2.4 Gravar, editar e subir no YouTube e Facebook

Qual era a rotina de produção dos videoativistas? Um dos ativistas, I-4, mem-
bro do jornal A Nova Democracia, entrevistado em 2014, resume:



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

952

Eu sempre adotei o método de transmitir as notícias o mais rápido possível. Na 
maior parte das vezes, eu me preparo com antecedência para ir à manifestação: eu 
tenho minha câmera (com baterias, memórias, etc.), e minha máscara de gás na 
mochila. Depois da manifestação, eu vou pra minha casa e passo a noite toda edi-
tando um vídeo. Em outros casos, nós fazemos uma edição mais elaborada, e no dia 
seguinte, o vídeo já está circulando nas redes. Eu não desperdiço tempo, eu não des-
canso. Houve dias de começar a editar à noite e continuar até o dia seguinte à tarde. 
Nós vamos editando e publicando. Outra coisa que fazemos também é pegar casos 
mais específicos de violência policial, juntá-los e rapidamente publicar. Depois, po-
demos fazer uma reportagem mais completa sobre o protesto, mas nós precisamos 
fazer com que esta informação flua rapidamente para que o público saiba o que 
aconteceu (I-4, entrevista pessoal, julho de 2014),
Então eu vou, participo, volto supercansada e ainda tento criar uma narrativa. 
Quanto mais eu sinto que o protesto precisa ser contado, mais eu me esforço para 
editar e subir na internet o mais rápido que eu puder. Se é notícia, quanto mais rá-
pido circular melhor (I-4 entrevista pessoal, junho de 2014).

Quase todos os videoativistas seguem essa metodologia. A maior parte tenta 
editar o material, arquivar no YouTube e compartilhar no Facebook o mais rápido 
possível, já que assim eles podem disputar a opinião pública. É, por exemplo, o caso 
da produção do vídeo Cineasta canadense sendo roubado e espancado por PMs no 
Rio, publicado por A Nova Democracia (FIGURA 2), em 14 de julho de 2014, por 
meio de um extrato do diário de campo da pesquisa:

13 de julho. A manifestação do dia 13 de julho teve uma véspera complicada. Du-
rante as primeiras horas do dia, vários militantes foram presos sob a acusação de 
formação de quadrilha. Entretanto, a prisão dos ativistas levou a que mais pessoas 
participassem do evento, que ocorreu no mesmo dia da partida final do Mundial de 
Futebol da FIFA. A concentração começou às 10h da manhã na Praça Saens Peña, 
na região do Estádio de futebol Maracanã. Eu segui o início do streaming e às 12h, 
cheguei à Praça. Como de costume, os mídia-ativistas se concentravam todos juntos. 
Eles falaram sobre a necessidade de proteger-se porque havia três policiais para cada 
manifestante, o que deixava claro que qualquer um poderia estar sujeito a violações 
dos direitos humanos. Às 14h, os manifestantes tentaram formar filas e caminhar, 
mas a polícia os cercou na praça e ninguém pôde sair. A manifestação se movia num 
raio de 500 metros, sempre cercada por barreiras policiais. Logo depois, a polícia 
iniciou revistas violentas e a utilizar bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta 
e pistolas taser (de choque elétrico). Algumas pessoas foram presas. A entrada e 
saída da praça ficou fechada até as 19h. Eu estava num grupo com I-7, do grupo Rio-
40Caos e I-8 do Coletivo Mariachi e jornal A Nova Democracia. Em um momento, 
ela conseguiu passar pela barreira policial, mas logo depois foi atacada pela polícia. 
Alguns minutos depois, nós encontramos com Jason O’Hara, um cineasta cana-
dense, também colaborador do A Nova Democracia, sendo atendido pelos médicos 
ativistas, que prestavam socorro médico durante as manifestações. Os policiais o 
haviam agredido e roubado, mas ele estava sendo levado para o hospital. Por volta 
das 19h, os advogados ativistas negociaram com a polícia a liberação dos ativistas 
do cárcere efetuado na Praça. Os videoativistas saíram em grupo e se encontraram 
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num bar, a duas quadras de distância da Praça. Eles queriam checar que todo mun-
do houvesse saído e estivesse em segurança. Naquele momento, coletaram todos os 
cartões que pudessem conter imagens da agressão sofrida por Jason e entregam ao 
I-4. Nós tomamos um táxi para Copacabana, para averiguar se algo estava aconte-
cendo por lá, se havia mais protestos ou não, porém não encontramos nenhum sinal 
de manifestação. Então fomos para casa. 
14 de julho. Quando acordei, o vídeo, narrando a agressão sofrida pelo Jason já 
havia viralizado no Facebook (notas do diário de campo, 13 e 14 de julho de 2014).

O vídeo circulou rapidamente pelos sites de rede social, depois de ser publicado 
pelo jornal A Nova Democracia no Facebook (FIGURA 1), sendo apropriado pela 
imprensa nacional e internacional. 

FIGURA 1 – Publicação ofi cial na página de fãs do jornal A Nova Democracia 

Fonte: Jornal A Nova Democracia, 2014, online. 
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Além disso, o vídeo tornou-se um dos mais populares do YouTube Brasil no dia 
de sua publicação. Em 14 de julho de 2014, alcançou mais de 370 mil visualizações. 
A partir da página Facebook do jornal A Nova Democracia, o vídeo foi compar-
tilhado 3.614 vezes, teve 127 comentários, 1.433 curtidas e um alcance de 434.304 
pessoas. Outro aspecto importante, talvez ainda mais significativo, é o resultado que 
o vídeo gerou fora das redes sociais online. Os videoativistas conseguiram identificar 
os quatro policiais diretamente envolvidos na agressão, que foram suspendidos da 
corporação. No dia seguinte, à tarde, uma nova concentração no centro da cidade 
comemorava o resultado da ação. 

A observação em campo e as entrevistas revelaram aspectos importantes da 
rotina produtiva videoativista: 1) preparação prévia; 2) trabalho conjunto com outros 
ativistas; 3) garantia não somente da segurança individual, mas coletiva; 4) rotina de 
trabalho exaustiva; 5) baixa divisão do trabalho, em muitos casos a mesma pessoa é 
responsável por todos os estágios da produção.

 
Conclusões 

No contexto desta pesquisa, o videoativismo foi analisado como uma impor-
tante ferramenta para promover a justiça social. A prática social foi se tornando cada 
vez mais acessível para um grande número de ativistas, desde que os aparatos tecnoló-
gicos e o conhecimento necessário para realizá-lo foram se simplificando. Apesar das 
limitações no que se refere à segurança e liberdade, o acesso à Internet e aos sites de 
redes sociais como plataformas para projeção das imagens permitiram um crescimen-
to da popularidade do videoativismo dentro e fora dos movimentos sociais. 

Os grupos e coletivos de videoativismo que trabalham na contrainformação 
dos protestos desenvolvidos desde 2012 – com mais expressão em 2013 e 2014 –, no 
Rio de Janeiro, nasceram da necessidade dos movimentos sociais de ir contra o dis-
curso dos grandes meios de comunicação e, ainda, das possibilidades técnicas gera-
das pela onipresença do telefone móvel, da Internet e dos sites de redes sociais. Para 
atingir o objetivo, coletivos estabeleceram dinâmicas de trabalho que se assemelham 
às rotinas de produção dos correspondentes de guerra, arriscando sua segurança e 
muitas vezes a vida na busca da imagem perfeita. 

O videoativismo online ajudou a mudar a dinâmica dos protestos sociais, ante-
riormente narrado exclusivamente pelos grandes meios de comunicação, garantiram 
a segurança dos manifestantes, atuaram como testemunha da conduta policial e fo-
ram usados como evidência das violações aos direitos humanos. 

Por último, há muitas questões que continuam sem resposta. Quanto tempo 
vai durar a ascensão do videoativismo brasileiro? Eles estarão mais preparados e ex-
perientes na próxima onda de protestos? Conseguirão ganhar a batalha pela opinião 
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pública? Continuarão utilizando os sites de redes sociais, que reforça uma lógica co-
mercial para a circulação da informação, seguindo as regras definidas por grandes 
companhias? O desafio para os investigadores que se debruçam sobre o videoativis-
mo e o jornalismo é seguir o fenômeno mais de perto, em cada uma de suas expres-
sões, nas ruas e nos sites de redes sociais online, estendendo as análises para além dos 
vídeos e considerando o fenômeno em toda sua complexidade, incluindo, principal-
mente, aspectos da recepção. 
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