
111

6

Apontamentos estéticos e políticos do midiativismo

autor:
Clécio Luiz Silva Júnior

Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Mestre em Estética e Filosofia da Arte pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

E-mail: cleciolsjunior@gmail.com

RESUMO

Neste artigo, buscamos demonstrar como a condição de zoon politikon (animal 
político) está relacionada às mediações do mundo da poiesis, e como essa produção 
de mundo é, além de política, uma produção estética que cria modos de ver, pensar 
e agir. O discurso torna-se a “atividade” fundamental das micromídias para a 
transformação dos meios de vida e de produção (de saberes, de exercícios de poder, 
de cultura, de identidades), abandonando formas cristalizadas da narrativa unilateral 
para a ampliação a uma pluralidade de discursos. Por um lado, nas sociedades de 
massa dominadas pelo poderio da grande mídia, os indivíduos, ocupando seus 
respectivos papéis estéticos e políticos, justamente em função dessa divisão de 
papéis, são privados de serem vistos e ouvidos por todos. Por outro lado, a narrativa 
midiativista torna-se o ponto fundamental para a apresentação de novas perspectivas 
e modos de percepção do mundo. Nesse contexto, o estético, para nós, mostra-se 
tanto nas formas de narrativas adotadas pelo midiativismo na expectativa de um 
diálogo direto – e de dentro – com os próprios movimentos sociais, assumindo 
formas de expressão próximas da “performance” e da expressão artística, quanto na 
possibilidade de percepção, por parte dos indivíduos e dos grupos sociais, dos papéis 
que cada indivíduo (ator social) exerce, e pode exercer, em sociedade. 
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Apontamentos estéticos e políticos do midiativismo

Introdução

“A época da chantagem moralista democrático-liberal acabou. Nosso lado não 
tem mais de ficar pedindo desculpas; e é bom que o outro lado comece logo a pedi-
-las.” (ŽIŽEK, 2011, p. 20). É desse modo que o filósofo esloveno Slavoj Žižek decreta 
a necessidade de uma guinada na política mundial que, se ainda não posta em curso, 
já se aponta como momento inadiável.

Mas por que iniciarmos nosso diálogo sobre Media Activism a partir de con-
teúdos políticos, sobretudo, conteúdos político-partidários conflitantes, assentados 
sobre perspectivas opostas entre o liberalismo econômico e o desenvolvimento social 
de fundo comunista? Sem relutâncias, não há mesmo como escaparmos à teoria aris-
totélica, seja em sua ética, seja em sua política, que conceitua o homem como zoon 
politikon. Esse conceito antropológico do homem como animal político definirá todo 
o progresso da noção de homem na história do Ocidente e se mostra, nas socieda-
des contemporâneas por meio de um intenso conflito midiático, que, por um lado, 
revela as forças conservadoras detentoras dos meios de comunicação e, por outro, a 
mídia alternativa e ativa que engendra sua narrativa da história contando-a pela ótica 
dos oprimidos. O problema da política, em suma, é um problema das liberdades, do 
uso das liberdades individuais e coletivas. Os meios de comunicação, nesse sentido, 
revelam-se os mantenedores e guias das tendências de liberdade, revelam e narram, 
sob sua ótica, o que é ser livre, os modos de ser livre, as utopias e distopias sociais. 
A informação acerca do que ocorre no mundo da política é, em si mesma, uma ação 
política.

No livro A condição humana, a autora exilada pela opressão nazista Hannah 
Arendt discute a fundo a proposição aristotélica e reconhece a potência teleológica 
do homem como “animal político”, no entanto, reconhecendo também as etapas, 
digamos antropológicas, do homem como animal laborans (em seu exercício natural 
de manutenção de sua vida animal), e homo faber (como homem capaz de produzir e 
transformar o mundo a partir da natureza). 

Nosso objetivo neste artigo será o de demonstrar o quanto a condição de “ani-
mal político” está relacionada às mediações necessárias do mundo da poiesis, do 
mundo da produção, e o quanto essa produção de mundo é, além de política, uma 
produção estética, na medida em que cria modos de ver, pensar e agir no mundo. Por 
esse caminho teórico, buscaremos entender a narrativa midiativista como elemento 
necessário no combate da desencontrada narrativa dominante e que tal narrativa, a 
livre, faz uso dos efeitos estéticos como elemento de aproximação entre seu interlocu-
tor e os conteúdos de verdade.
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A condição de animal político, portanto, uma condição que tem como modo 
de vigência duas formas de expressão, a saber, práxis e logoi (prática política e dis-
curso), exige do homem, em seu tempo na história, sobretudo no mundo pós-mo-
derno, uma postura de escuta. Escuta, para nós, significa ouvir e ser ouvido, afinal, 
esta é a ação dialógica par excellence própria da atividade política. Nesse sentido, 
a necessidade do discurso, o diálogo em seu sentido de ouvir e ser ouvido, torna-se 
a “atividade” fundamental para a transformação dos meios de vida e de produção 
(produção do mundo de coisas, produção de saberes, de exercícios de poder, de cul-
tura, de identidades...). 

Tomando a sociedade pós-moderna como uma sociedade mediada, i.e, uma 
sociedade que acolhe em seus interstícios um terceiro elemento mediador do diálogo 
entre as forças do Estado e os cidadãos, fica claro o nosso ponto de partida: a ativi-
dade política dos cidadãos, para a manutenção de sua própria condição de agente 
político, recalcada pelas forças opressoras de nosso tempo, deve encontrar e exigir 
de seu meio o estabelecimento de forças vetoriais de luta, forças de ação que atuem 
sobre os convencionais elementos mediadores da tensão sujeito/sociedade, cidadão/
Estado, unidade/pluralidade no intuito de fomentar, consequentemente, a comunica-
ção e a exposição dos conteúdos destas forças de luta. 

Mas quais são os elementos que nos permitem di-
zer que vivemos numa sociedade mediada? Certamente, não é ne-
nhum elemento estranho à política e às nossas sociedades pós- 
-modernas, mas a forma dada a tal elemento em função de interesses de agentes 
políticos específicos. O elemento mediador a que nos referimos é a comunicação e, 
sobretudo, a qualidade da informação. Referimo-nos, assim, à “narrativa”. A narra-
tiva é a ferramenta adotada por determinados campos da comunicação social, que 
detêm, ou se outorgam deter, o conteúdo de verdade a ser transmitido, transposto da 
condição de fenômeno como tal à condição de informação, de matéria palpável no 
mundo real, no mundo das relações entre os homens. Em outras palavras, o conteúdo 
de verdade de um fato será reconhecido em função da narrativa que se escolhe para a 
abordagem e a apresentação desse fato como notícia, como saber e como informação 
à sociedade. Assim, entre aquilo que se “acredita saber” sobre algo e aquilo que este 
algo “é” realmente, há o elemento mediador que constrói e determina os conceitos e 
juízos que se têm sobre a coisa em pauta. 

1 O homem e a polis – entre o privado e o público

Em termos antropológicos, considerando o mundo da cultura como o topos 
acolhedor da vida e necessário para permanência do homem, podemos entender que 
o mundo sobre o qual a vida humana se constitui é, ao mesmo tempo, pelo homem 
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constituído. Com isso entende-se o homem como um criador de mundos, de modo 
que mundo não seja um somatório de tudo o que existe, mas um conjunto de leis, 
saberes, artefatos e instituições criadas pelo homem por meio daquilo que Hannah 
Arendt nomeia “trabalho” e que é realizado tanto pelo homo faber, quanto pelo zoon 
politikon. Mundo, nesses termos, é a relação do homem com os elementos consti-
tuídos a partir de seu trabalho e de sua ação. Surge dessa atividade um mundo que 
é produto da ação humana e, dessa maneira, portanto, um mundo que é também 
precário. Ora, à medida que o homem constrói mundos, o próprio curso da história 
mantém ou dissipa os constituintes desse mundo dentro de sua própria perspectiva de 
progresso. Guerras, revoluções, vanguardas culturais, movimentos sociais, decisões 
do mundo político, o mercado e a economia são elementos transformadores do mun-
do que oferecem uma guinada na tentativa de determinar outras formas de produção, 
manutenção e percepção do mundo. Esse é um movimento próprio da cultura.

Importante ressaltar que, na constituição moderna do mundo em seu sentido 
de polis (cidade), cada um dos polités (cidadãos) é posto em categorias distintas (pa-
trão, operário, servidor, legislador, policial, ricos, pobres, religiosos, ateus), sustenta-
das pela própria norma fundacional da polis. É para isso que a discussão de Arendt 
chama a nossa atenção: em A condição humana, a polis funda-se, como ideal, como 
uma totalidade constituída de “partes iguais” se a tomamos a partir do ideal grego 
de sociedade democrática, i.e, o modelo de polis que a autora toma como referência 
é o modelo da Atenas clássica. 

Para compreendermos melhor as diferenças entre a sociedade política da antiga 
Atenas e as sociedades modernas, atentemo-nos para o que nos diz Arendt. De pleno 
acordo com Aristóteles na interpretação do conceito de animal político, a autora di-
vide o mundo de ação dos homens em duas esferas distintas: a polis e a família. Essa 
diferença é clara e distinta aos olhos da democracia ateniense, segundo a leitura de 
Arendt. Ao mesmo tempo, reside no modo de vivência e experimentação dessas duas 
esferas distintas toda a diferença entre as sociedades políticas antigas e modernas. 
Segundo Hannah Arendt (2007), o que caracteriza a diferença entre essas esferas é 
a “liberdade”. Para a autora, a liberdade só pode ser vivenciada verdadeiramente na 
esfera política, ou seja, na esfera pública. Enquanto a esfera da família, o privado, 
se constitui como um espaço de não liberdade, mas, ao contrário, de obediência e 
desigualdade, de subserviência e servidão, a esfera pública se constitui como espaço 
de igualdade e de liberdade.

A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer “iguais”, ao passo 
que a família era o centro da mais severa desigualdade. Ser livre significava ao mes-
mo tempo não estar sujeito às necessidades da vida nem ao comando de outro e 
também não comandar. Não significava domínio, mas também não significava sub-
missão. Assim, dentro da esfera da família, a liberdade não existia, pois o chefe da 
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família, seu dominante, só era considerado livre na medida em que tinha a faculda-
de de deixar o lar e ingressar na esfera política, onde todos eram iguais. (ARENDT, 
2007, p. 41-42).

Nos termos de Arendt, esfera da família é vista como o espaço privado no qual 
é evidente o papel de um indivíduo que comanda e outros que são por este comanda-
dos. Nessa esfera, o papel de alguém que comanda, que fala, é distinto do papel da-
quele que escuta, mas que não é escutado. Nesse sentido é que Arendt faz a relação da 
ideia de família com a ideia de privado. São próprias do espaço privado a manutenção 
do poder e a garantia de que há comando e interesses que devem ser mantidos às ex-
pensas da liberdade e dos direitos daqueles que devem ouvir e obedecer. É difícil não 
ilustrar essa paisagem com a imagem do pai de família – tomando-o pela perspectiva 
histórica do paternalismo e do sexismo, infelizmente ainda vigente – como aquele 
que detém o poder e exige a obediência de sua prole sem indagações, ou pelo menos, 
sem igualdade de poder. A diferença entre eles – pai, esposa e filhos – é assumida à 
medida que a liberdade, os direitos e os deveres desse pai não coincidem com a liber-
dade, os direitos e os deveres dos outros membros da família. A família é desigual e, 
nesse sentido, o espaço privado assume similar forma de atuação. 

Na esfera da família, portanto, não existe a política como a compreende o pen-
samento grego. A política exige a igualdade de seus partícipes, pois, apenas gozando 
de igualdade, pode-se gozar de liberdade. A palavra, o logoi (em seu sentido de dis-
curso) na esfera pública surge para deter a violência presente na esfera privada (lugar 
da conversa)1. A esfera da família, assim, pode ser considerada uma etapa pré-políti-
ca que apenas logrará êxito quando se despregar do mundo dos desejos e das necessi-
dades mais próprias à natureza animal do que à natureza convivial da esfera pública. 

Mas o que garante essa liberdade? Podemos depreender do que dissemos até 
aqui que a garantia do exercício da liberdade e da autonomia se dá, na política, quan-
do os cidadãos são reconhecidos como iguais, quando superam a dinâmica da neces-
sidade e da obediência que geram, por si, a desigualdade. Por sua vez, o que garante a 
igualdade, portanto, é a possibilidade de os cidadãos exercerem seu logoi (discurso). 
A garantia do exercício político, nesse caso, é condição de os indivíduos serem tra-
tados como iguais. A esfera da família, a esfera privada, não suporta essa igualdade 
entre os indivíduos e por isso ela é pré-política, nela não se faz política, mas apenas se 
exercita o poder do mais forte. Nela, as relações não são necessariamente políticas, 
mas sociais2.
1 Para Hannah Arendt, há uma clara distinção entre “conversa” e “discurso”. Na esfera privada, o modo de 
relacionamento entre os indivíduos – desiguais – se dá por meio da conversa, que é o modo que aceita a dif-
erença exigindo, ao mesmo tempo, a obediência, definindo os papéis de comando. Já o “discurso” é o modo 
próprio, dialógico da atividade política que sustenta o debate entre iguais.
2 No capítulo 2, O homem: animal social ou político, Hannah Arendt discute com Aristóteles as diferentes 
interações entre os homens ressaltando que as relações que se dão no plano da esfera privada são sim relações 
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Contudo, um movimento faz-se necessário se quisermos pensar como poderão 
os indivíduos encontrarem a igualdade com seus pares. Para o exercício político, é 
exigido um movimento da família para a polis, do privado para o público. Segundo 
Arendt, apenas os indivíduos que saciaram seus desejos e suas necessidades – próprios 
do mundo privado – podem ascender à polis atravessando o abismo que a separa do 
modo de vida privativo. A polis, o espaço público, nesse sentido, é o lugar da prática 
desinteressada. A coisa privada não interessa ao mundo da polis e deve ser sanada na 
privatividade do lar. Ingressar na esfera pública e no mundo político significa superar 
as necessidades rasteiras da animalidade, da sobrevivência e do interesse pessoal. O 
mundo político caracteriza-se como o motor da vida coletiva e tem sua validade e 
vitalidade no fato de resguardar as relações entre os iguais de modo a partilhar po-
deres e saberes. A política acontece no espaço “entre” os cidadãos, no espaço aberto 
em que as necessidades e interesses do mundo privado se calam diante do respeito ao 
bem comum que deve ser de interesse geral. A vida política não se realiza nos indiví-
duos particulares, mas entre os indivíduos constituintes da cidade.

Certamente, está mais do que claro, não é este o tipo de sociedade a que as-
sistimos em nossos dias, aliás, a corrupção desses valores tem sido a característica 
mais marcante das democracias atuais. O modelo grego de política não atravessou 
a modernidade incólume, sem ter sido transformado, corrompido em sua estrutura 
interna de relações. O que podemos dizer é que o abismo que separava o mundo dos 
interesses privados (a esfera da família) e o mundo dos interesses comuns (a esfera pú-
blica) se dissipou. Nas sociedades modernas, tornou-se impossível identificar a linha 
que separa o privado do público, e reside nisso todo o conflito de poder, toda a gera-
ção de desigualdade entre os cidadãos, todas as formas de opressão, corrupção e abu-
so do poder político. Desde então, a política abandona seu papel de gerenciamento da 
coisa pública e assume um papel de gerenciamento das necessidades particulares dos 
indivíduos3. O Estado passa a gerenciar as necessidades dos indivíduos e, com isso, os 
indivíduos ficam subordinados e dependentes do poder do Estado, ficam tutelados e, 
com isso, a política inscreve-se como uma nova forma de espaço privado. Assistimos, 
com isso, à perda da liberdade e da igualdade, i.e., assistimos à perda das principais 
e fundantes garantias do exercício político. Sem a liberdade e sem princípios claros 
de igualdade de poder, essa relação deixa de ser política e assume uma estrutura me-
ramente social, na qual há claramente um comando e um sem-fim de comandados.

sociais, afinal essa é uma característica do homem como animal (animal socialis), tal como qualquer outro 
animal. No entanto, para a autora, expressão aristotélica zoon politikon deve ser interpretada apenas no 
âmbito das relações políticas, que são as relações da cidade, do espaço comum da vida coletiva dos cidadãos. 
Nisso, o social difere: ainda que as relações humanas sejam sempre sociais, essas relações não encontram 
necessariamente igualdade entre os membros desta sociedade. 
3 Tomo essa expressão como citação indireta, mas fazendo aqui a justa referência a uma palestra do professor 
Franklin Leopoldo e Silva sobre Hannah Arendt e a política, da qual retiro, grosso modo, essa citação.
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O que percebemos, então, nas sociedades políticas modernas é essa estrutura 
do mundo privado, segundo o ideário grego, aplicado na estrutura pública: podemos 
pensar que o Estado deixa de assumir uma postura política comum a todos e assume 
a postura de uma grande família, com claros papéis de comando, com diferenças 
entre aquele que fala e aqueles que ouvem. A esfera pública que deveria zelar pela 
possibilidade de todos ouvirem e serem ouvidos dá um passo atrás e volta à estrutura 
familiar, à estrutura de manutenção dos interesses de poder que, muito certamente, 
são os interesses do mercado e do capital, como nos sugere Elmar Altvater (1976, p. 
10, tradução nossa): “No capitalismo, o Estado é o instrumento de domínio do capi-
tal sobre a classe de trabalhadores assalariados”4. O que significa dizer que, de certo 
modo, a mesma burguesia que criou as condições para as revoluções tecnológicas 
que fundaram a sociedade moderna, é a que também domina o Estado e o coloca em 
função do capital. 

A dissolução da esfera pública significa a impossibilidade de uma tradição ser re-
criada ou estabelecida. A realidade do mundo comum não se garante pela natureza 
comum de todos os homens que o constituem, mas pelo fato de que todos eles estão 
interessados no mesmo objeto, a despeito das diferenças de posição e de perspecti-
vas. (SANTOS, 2012, p. 227).

O espaço público é diluído à medida que as práticas nesse espaço deixam de 
visar o coletivo – em seu sentido político democrático – e visam atender os interesses 
de indivíduos ou classes específicas, de modo que “[...] o privado solapa o público e 
aquilo que antes era visto como comum passa a ser entendido como desprovido de 
interesse para o outro”. (SANTOS, 2012, p. 228). O fim do espaço político significa 
a impossibilidade de todos ouvirem e serem ouvidos, verem e serem vistos, fazendo 
esgotar a possibilidade da multiplicidade e levando os indivíduos a não mais parti-
lharem tal espaço como também a não mais discursarem sobre o bem comum. É uma 
violência, do ponto de vista político e democrático, que estimula o fim da igualdade 
do discurso (ou a manutenção da utopia) e fomenta a formação das sociedades de 
massa e das lutas de classe (patrão/operário, urbano/campo, gênero, raça, credos, 
etc.).

2 Unilateralidade do discurso e a imobilidade social

O que provém desse fenômeno, já sabemos, é a “unilateralidade” do discurso. 
E agora podemos dar um segundo sentido para o termo “privado” que é “privação”, 
“impedimento”. Os indivíduos das sociedades de massa passam a ser privados de 

4 Tradução nossa para: “En el capitalismo, el Estado es el instrumento de dominio del capital sobre la clase 
de trabajadores assalariados”.
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serem vistos e ouvidos por todos. A consagração do trabalho, o valor exagerado ao 
necessário mundo do trabalho das sociedades capitalistas sustenta uma individuação 
que priva os indivíduos de tempo e interesse em partilharem o comum, anulando-os 
no espaço comum de modo que parecem não existir ali. Eles são reduzidos à solidão 
de sua privatividade.

É, portanto, numa ação a contrapelo ao discurso unilateral que se deve fo-
mentar e defender a multiplicidade de discursos5. Daí a necessidade de opções de 
discurso, de pontos de vistas alternativos, de busca do exercício do direito à voz. Daí a 
importância do midiativismo como ferramenta política. E não por acaso percebemos 
que a aplicabilidade dessa ferramenta (ou desse modo de produzir informações) é 
sempre acompanhada de transtornos na ordem do direito civil, no que diz respeito à 
liberdade de expressão, e do direito trabalhista, no que diz respeito à legitimidade da 
atividade jornalística. O midiativismo coloca-se para as sociedades contemporâneas 
não apenas como mecanismo de pluralidade da informação, mas como mecanismo 
de luta política que visa, mais do que o direito à informação e o desvelamento da 
verdade em sua também legítima narrativa, a mobilidade social desde a organização 
de núcleos e movimentos da sociedade civil organizada. Visa, sobretudo, garantir o 
direito à fala àqueles que foram privados da vida pública ativa e participativa.

Nesse sentido, a narrativa utilizada pelos midiativistas torna-se o ponto fun-
damental para a apresentação de novas perspectivas e modos de percepção do mun-
do em sua historicidade. É importante entendermos aqui que “novas perspectivas” é 
apenas um modo de expressão, afinal, nada há de novo em tais perspectivas. É difícil, 
depois de Marx, apresentar uma perspectiva de entendimento da história sem se re-
ferir à sua irrefutável teoria da luta de classes. O que há de “novo” é a exigência de 
descobrimento dos conteúdos de verdade da informação. Nova é a postura de emer-
gencial apresentação do discurso recalcado pelas macromídias (conteúdos de jornais 
e de TV de grande visibilidade) que têm claros e evidentes contratos de comunicação 
não com seus leitores e espectadores, mas, sobretudo, com o capital que fomenta a 
indústria propagandística, a defesa de interesses privados em detrimento dos interes-
ses coletivos e públicos e, como dissemos, o próprio Estado. A mídia tradicional tem 
construído, à guisa de exemplo, uma narrativa de defesa do interesse econômico e in-

5 Neste trabalho tomamos como campo de ação do midiativismo o cenário bastante peculiar do Brasil. É 
preciso compreender que as formas de reação e luta do povo brasileiro diferem em muito das formas de 
outros países do Velho Continente. Vários fatores nos levam a essa perspectiva, por exemplo, o modelo 
de colonização do Brasil pelos portugueses que instalara na colônia um reinado de dominação que pouca 
ou quase nenhuma revolta popular precisou enfrentar. Aliás, grande parte da população do Brasil à época 
colonial era, em sua maioria, composta de trabalhadores em regime de escravidão. Mesmo após a abolição 
da escravatura, a exclusão da população negra dos meios sociais e a negação a ela aos bens de consumo e 
de produção fez permanecer a diferença entre ricos e pobres, ou, pode-se dizer, entre brancos e uma maioria 
negra. A tradição de enfrentamento das forças dominantes e, sobretudo, a vida em sociedade democrática 
são práticas consideravelmente jovens no Brasil. 
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dustrial sem considerar, verdadeiramente e a fundo, a validade desses interesses. Vide 
as narrativas, tanto em publicidade, quanto em crítica jornalística nos semanários da 
TV, que fragilizam a urgência no combate a modelos industriais que comprometem 
o meio ambiente, a ecologia, ou que defendem o uso de vegetais modificados geneti-
camente (na indústria de alimentos), ou que suavizam o impacto negativo da publici-
dade infantil para a vida dos pequenos, etc., transmutando em informe-publicitário 
aquilo que deveria ser jornalismo.

Há nessa narrativa uma encenação de um mundo que é dado como natural 
e acabado e os interlocutores dessa mediação (anunciantes e veículos) estabelecem 
padrões de comportamento e opinião acerca de questões complexas, mas que são 
apresentadas numa estrutura simples e de fundamentos aparentemente muito bem es-
truturados cuja resolução é endossada por uma casta de alta expertise científica. Há 
uma lógica de criação dos discursos que têm um fundo teleológico claro: convencer o 
leitor-espectador de um ponto de vista que, nessa ótica, é não apenas o ponto de vista 
correto, mas o único possível. Por gerações, esse modelo de mídia vem formatando 
uma sociedade, condicionando aos atores sociais papéis fixos, sem nenhuma possibi-
lidade de mobilidade, ao mesmo tempo em que nega e recalca o discurso contraditó-
rio e as verdadeiras bandeiras de luta social. Isso parece significar que a mídia estipula 
papéis e sustenta que indivíduos mimetizados por meio desses modelos permaneçam 
exercendo o “seu” papel peculiar. O cidadão, homem ou mulher das comunidades 
periféricas e marginalizadas, o excluído do mundo de consumo, é representado pela 
mídia essencialmente como tal, como se esta fosse sua identidade no mundo e todas 
as suas outras facetas e potencialidades são ocultadas. Tomemos como exemplo a 
demanda por igualdade racial no Brasil: a nula presença de atores e atrizes negros 
e negras nos programas de TV, nas novelas em especial, sempre foi uma demanda 
explícita da classe. A TV, ao seu modo, parece atender a essa demanda e cumprido a 
“cota” de negros e negras em seus programas e novelas. Mas qual é a efetiva posição 
dessa classe nas novelas? Quais papéis ela ocupa? É visível que os papéis reservados 
são ainda limitados aos espaços de precariedade econômica, de submissão e de meno-
ridade. Consequentemente, esse tipo de representação não aponta para possibilida-
des de mudança dessa condição, ao contrário, sustenta e afirma essa condição como 
um problema insolúvel, estigmatizando e cristalizando os papéis desses indivíduos. 

De um modo geral, a mídia reforça a condição desses excluídos criando para 
eles uma imagem fixa daquilo que Michel Foucault6 chama de delinquência, em que 
“[...] o delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto 

6 O que Foucault põe em discussão não é que haja a necessidade de concretude de uma ação delituosa por 
parte desse “excluído”, mas, que a própria condição de “excluído” já lhe imputa a imagem do delinquente, 
i.e, aquele que aparece na narrativa da grande mídia como criminoso – em ato e potência – é dado como tal 
antes mesmo do cometimento do crime.
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sua vida o que mais o caracteriza” (FOUCAULT, 1987, p. 211). O que Foucault quer 
nos dizer é que a imagem do delinquente é tão mais sólida e difundida negativamente 
no meio social que antecede o próprio ato criminoso. Assim, entendemos que o modo 
de exposição dos papéis da classe negra na novela, associa essa classe à criminalidade 
que, como efeito da exploração racista e como sequela de séculos de escravidão e 
exclusão social afeta, sobretudo, a população negra. 

Não é difícil perceber isso: no mês de julho de 2017, sem muito alarde, os meios 
de comunicação7 publicaram a notícia de que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 
do Sul havia concedido habeas corpus livrando da prisão Breno Fernando Solo Bor-
ges, aceitando a alegação de sua defesa de que o condenado sofria de doença psiquiá-
trica, encaminhando-o para internação em uma clínica de tratamento (pena branda). 
Esse indivíduo foi condenado, em abril do mesmo ano, por tráfico de drogas, pego em 
flagrante delito com mais de 130 quilos de maconha, armas e munição de alto poder 
de destruição. O detalhe: o condenado é um abastado, de alta classe social, figurão 
das colunas sociais de sua cidade, filho de uma desembargadora que, à época, estava 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado, quem foi pessoalmente à 
prisão libertar o filho. Em outro caso, assistimos à peripécia de Rafael Braga Vieira8, 
preso no Rio de Janeiro durante os protestos da Primavera brasileira, ou a também 
chamada Jornadas de Junho, nos protestos de 2013, por portar em sua mochila uma 
garrafa de água sanitária e outra de Pinho Sol, conteúdo que foi tido como perigoso 
e ameaçador por parte das forças policiais e, inclusive, pelo tribunal titular da causa. 
Rafael Braga, catador de material reciclável, pobre, excluído do mundo do consu-
mo, permaneceu preso desde aquela data até setembro de 2017 quando, após grande 
mobilização popular e desentendimentos judiciais, o Supremo Tribunal de Justiça 
concedeu a ele o direito à prisão domiciliar, graças, e por infortúnio, a uma tubercu-
lose adquirida na prisão. Essa doença foi a única alegação da defesa que mobilizou o 
tribunal a conceder o direito. 

O que nos interessa nessa aproximação de delitos é aquilo que endossamos 
na fala de Foucault. Rafael Braga é, em termos foucaultinos, um delinquente, e ele 
dificilmente se livrará dessa pecha, do mesmo modo que milhões de outros pobres, 
negros e excluídos pelas forças dominantes. Já o “filho da desembargadora” – é esse 
o seu predicado ontológico – Breno Fernando, embora seu delito tenha robusta prova 
material, está protegido pelo antecedente, que é sua condição social economicamente 
privilegiada. É uma questão política, mas, sobretudo, uma questão estética. A con-

7 Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/filho-de-desembargadora-pre-
so-por-trafico-de-drogas-e-solto-no-ms.html>. Acesso em: 25 jun. 2017. 
8 Disponível em: <http://midianinja.org/indianarasiqueira/o-racismo-judicial-em-um-pais-que-se-diz-misce-
genado/>. Acesso em: 25 jun. 2017. Cf. o documentário Rafael Braga: o homem que foi condenado por porte 
de Pinho Sol, disponível no YouTube; Cf. SOUSA, Cidoval Morais de. Jornadas de junho: repercussões e 
leituras. Campina Grande: EDUEPB, 2013.
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dição de Rafael Braga, no entanto, alcançou grande parte da sociedade-ativa9 que 
se engajou na causa. Não fossem veículos da mídia alternativa, não fosse a ação de 
midialivristas que acompanharam passo a passo a jornada judicial de Rafael Braga, 
muito provavelmente não se teria notícias dele nos grandes meios de comunicação e 
a culpabilidade a ele imputada não seria mais do que mera estatística. Ocorre, no-
toriamente, que o apartheid social, a divisão da sociedade em classes separadas por 
muros e favelas é própria da ideologia capitalista sustentada pelo discurso unilateral 
que priva grande parte dos cidadãos de gozar aquilo que deveria ser comum a todos, 
por exemplo, a justiça. 

A perda do comum, o cerceamento de áreas comuns define os lugares nos quais 
delinquentes e cidadãos de bem atuam. Esse apartheid garante também outra perda 
que nos é muito relevante: a privação e a perda do direito de acesso à informação. Na 
medida em que as macromídias assumem discursos e narrativas que criminalizam 
alguns e inocentam outros, mesmo contradizendo fatos, ela dá um tom moral ao 
jornalismo e sustenta a divisão de classes como algo natural. Podemos tomar como 
exemplo de cobertura parcial da realidade dos fatos, a que foi prestada pela grande 
mídia às “ocupações” das mais de 1.000 escolas estaduais em todo o Brasil no segun-
do semestre de 2016. Na ocasião, milhares de estudantes secundaristas manifesta-
vam-se contra a aprovação da PEC 241 (PEC 55) da Reforma do Ensino Médio. No 
caso, a macromídia tratava as ocupações como atos de violência, depredação e van-
dalismo, ocultando o verdadeiro fundo das organizações estudantis, que era discutir 
amplamente uma proposta de reforma que fosse viável, afinal, a proposta em pauta 
não atendia e não acolhia a demanda dos estudantes organizados. A grande mídia 
ocultava, assim, a imensa capacidade de articulação, engajamento, colaboração e 
organização dos estudantes que sustentaram grandes aparatos para a mobilização 
durante messes. Porém, a luta dos estudantes alcançou grande adesão, não apenas 
pela rápida e efetiva difusão das ocupações pelas redes sociais, graças à presença 
constante de centenas de midiativistas nas escolas, mas, também, por gerirem meca-
nismos complexos de reuniões, assembleias, logísticas de alimentação dos coletivos, 
pernoites nas escolas, segurança dos estudantes (menores de idade), garantias dos 
direitos dos professores e pessoal administrativo, organização de debates, “aulões” 
com professores universitários, artistas e intelectuais e manutenção das atividades 
de ensino-aprendizagem. Todo esse expertise era compartilhado online, ou por meio 
de oficinas, entre diversos núcleos de estudantes ocupantes de escolas em diversas 
cidades do Brasil. Muito possivelmente, foi o compartilhamento de informações e o 
modelo de narrativa assumida pelos agentes da mídia livre os responsáveis pela ade-
são de estudantes à causa e pela sustentação do movimento por meses. 

9 Sociedade-ativa significa, para nós, aquela parcela da sociedade que se sustenta ativamente de informações, 
que busca ativamente canais e conteúdos de informação sem depender passiva e exclusivamente do posicio-
namento unilateral da imprensa de massa.
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A abordagem feita pela TV, de modo quase geral, publicizava as ações dos estu-
dantes como ações delinquentes de depredação e vandalismo e forçosamente omitia 
a voz dos estudantes e a verdadeira pauta que era a força-motriz das ocupações. A 
adjetivação dos estudantes, como baderneiros e vândalos, era uma tentativa de des-
legitimar não apenas a causa, mas os atores da causa propriamente. O que ocorria 
nesse caso, portanto, era uma espécie de negação do direito à informação e isso tem 
um duplo sentido. Primeiro, era negado à comunidade (leitores e espectadores do 
jornalismo) o acesso ao verdadeiro conteúdo das manifestações. Era negado o acesso 
à causa que movia milhares de jovem no engajamento contra uma proposta autori-
tária de governo. Com isso, como pode a população se engajar também na luta dos 
estudantes se eles não sabem pelo quê de fato devem lutar? Em segundo lugar, era 
negado o direito à fala àqueles milhares de estudantes que, embora estivessem firmes 
em sua causa, fundamentados com argumentos sólidos, construídos no seio da classe 
estudantil, microfones e câmeras lhes eram negados. A imagem que era posta em cena 
era, insistentemente, a da delinquência. Esse tipo de narrativa que sustenta a diferen-
ça e a divisão da sociedade em classes com direitos e garantias distintas está presente 
no universo da comunicação de modo geral, seja no jornalismo, na publicidade ou 
na política. Muitas das ideologias contemporâneas se produzem ou se fortalecem 
em especial no mundo publicidade. As mensagens verde-ecológicas, politicamente 
corretas, de pacificação e de construção de um mundo melhor para todos vêm sendo 
o pano de fundo nas estratégias comerciais das grandes indústrias. Basta ligar a TV, 
perceber os painéis nas ruas e nos pontos de ônibus e metrô, atentar-se à nova moda-
lidade de trailers exibidos no cinema (em geral anúncios de sponsors) e veremos que o 
discurso de preservação, de consciência social e interesse no bem comum tornaram-se 
panos de fundo de quase todas as empresas, produzam o que quer que produzam. É 
o que nos diz Adorno e Horkheimer em sua crítica da comunicação de massa e da in-
dústria cultural, ao afirmar que os interesses da indústria se sobrepuseram à verdade 
dos conteúdos, transfigurando tais conteúdos em meros produtos de consumo. No 
entanto, é preciso estar atento ao fato de que são apenas discursos aparentes, que, 
sobretudo, destoam gravemente das ações e práticas propriamente ditas dessas in-
dústrias. O discurso humanizante, a tentativa de humanizar o processo de produção, 
troca e consumo dos produtos reside na ideia de escamotear o que de fato é a ação, os 
efeitos do consumo e os danos que esse processo desencadeia em realidade. 

Toda essa narrativa publicitária é endossada pela regulação jurídico-política 
do Estado (que flerta com práticas neoliberais) que faz uníssono coro com o poder 
financeiro. A narrativa política e social passa a ser pautada pelas regras de mercado 
e, obviamente, é o mercado quem controla as agências de propaganda e publicidade, 
os interesses dos bancos, os canais de TV e de radiodifusão, que são, ironicamente, 
concessões públicas. Falamos aqui não exatamente de um monopólio, mas de uma 



PARTE I: Do conceito...

123

indústria oligárquica e burguesa no domínio dos meios de comunicação10. Esse apa-
rato propagandístico opera em perfeita consonância com o conteúdo jornalístico, 
escamoteando a pobreza e hipervalorizando o consumo. Esse conteúdo inteirado, 
compartilhado pelas forças dominantes da comunicação e da publicidade, acaba por 
criar valores estéticos, políticos e sociais, sustentando padrões de comportamento 
e garantindo o status quo, afinal, a hipervalorização do consumo define muito bem 
aqueles que podem e aqueles que não podem consumir certos produtos.

E para defender essas ideologias e interesses do poder econômico o Estado lan-
ça mão, por exemplo, da força policial no intuito de reprimir as forças contrárias à 
especulação financeira, ao crescimento exacerbado dos lucros dos bancos, aos prog-
nósticos fantasiosos de crescimento emitidos pelos bancos reguladores (BID, FMI, 
Banco Mundial, OMC, agências de crédito e investimento) como certeza de verdade. 
A questão é que o mercado econômico tornou-se a ideologia social e regula as ações 
do Estado, as operações de crédito, os investimentos em infraestrutura e até mesmo 
o mapa geopolítico das cidades e Estados, subordinando o comum ao interesse do 
capital especulativo. Quando, porém, grupos de ativistas se reúnem em manifestos 
que intentam frear este tipo de especulação geradora da desigualdade, o tratamento 
oferecido pelas forças opressoras – ironicamente, o Estado democrático de direito – é 
o “choque”. A cidade de Seatle, em Washington, foi palco de diversas manifestações 
de ativistas que receberam de um vigoroso contingente policial o choque violento e 
cerceador não apenas do direito ao manifesto, mas, sobretudo, ao direito do contra-
ditório no que diz respeito à visão política e econômica de desenvolvimento social. 
A chamada Batalha de Seatle, em 1999, contra o encontro da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) envolveu ativistas de vários setores da sociedade organizada, 
como ambientalistas, sindicatos de trabalhadores, professores, estudantes, entre ou-
tros. Também em 2004, Seatle reviveu o confronto11 entre ativistas e um contingente 
de cerca de 14 mil policiais trazidos, inclusive, de cidades vizinhas. Os eventos do 

10 “A chamada mídia convencional, oficial, corporativa ou tradicional é o conjunto dos principais veículos 
de rádio, TV e impressos do país e do mundo. No mundo, oito empresas globais de comunicação eram re-
sponsáveis, em 2007, por 47% do faturamento somado das 70 maiores empresas de mídia em todo o mundo. 
[...] Já no Brasil, alguns dos maiores veículos de comunicação são as organizações Globo, Record e Folha de 
São Paulo, para citar alguns exemplos”. (ALMEIDA, 2015, p. 24, grifo nosso).
11 Vale ressaltar que aquilo que comumente nossa imprensa chama de confronto, palavra que utilizamos há 
pouco, é na verdade um poder unilateral, é o braço opressor do Estado que serve à ideologia de mercado que 
precisa garantir os mecanismos de dominação econômica. Discordamos, portanto, do uso do termo, uma 
vez que essa luta ocorre em condições de extrema desigualdade entre os opositores que não detêm, sequer, os 
mesmos direitos, poder e acesso à comunicação de massa e, obviamente, não dispõe dos mesmos recursos de 
força militar comumente presentes nos atos políticos como armas com balas de borracha, gás lacrimogêneo, 
bombas de efeito moral, cassetetes, spray de pimenta e toda a indumentária de choque. No geral, os mani-
festantes não têm muito mais do que as palavras de ordens, faixas, cartazes e quanto muito, paus, pedras e 
restolhos da urbanidade sendo ressignificados pela luta popular.
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Occupy Wall Street, em 2011, seguiram nessa mesma linha de ação e influenciaram 
fortemente movimentos de libertação em todo o globo, haja vista as Primaveras Ára-
bes, na África e Oriente Médio, a partir de 2010, e mesmo as Jornadas de Junho, no 
Brasil, em 2013.

Contudo, como fazer proliferar um discurso quando os canais de comunicação 
não são acessíveis? Ou, pior do que isso, quando os canais tomam parte da narrativa 
opressora e relatam a luta dos ativistas sob a ótica do vandalismo e da desordem?

3 As formas do midiativismo e o borramento de fronteiras

Há pouco dissemos que a separação entre ricos e pobres, opressores e opri-
midos, capitalistas e proletariado, delinquentes e infratores é também uma ques-
tão estética. Partamos então desta perspectiva para alcançar meios de comunicação 
plurais e combativos à unilateralidade dominante do discurso. O surgimento, nos 
últimos anos, dos midiativistas é uma possível resposta à questão. Jornalistas com 
narrativas independentes, equipamentos simples (em geral os smartphones), recusa 
ao teleprompter, um posicionamento à esquerda da política de Estado e profunda 
inserção no seio social (narrativas in loco) – talvez essa seja a essência ou conceito das 
narrativas livres – têm demonstrado o poder do midiativismo como possibilidade de 
pluralidade de discursos. Nossa aposta é a de que a visada estética do midiativismo 
tem se mostrado como o ponto de cesura da mídia tradicional. 

As formas exigidas pela linguagem ciberespacial, que estabelecem limites de 
dados, quantidade de caracteres e consideram o rápido fluxo das timelines (Twitter, 
Facebook, YouTube, Instagram, etc.) exigiram, como contrapartida, a criatividade 
necessária e diferente daquelas formas cristalizadas pelos velhos jornais, rádios e pe-
las TVs. Os midialivristas  recorrem a modelos de comunicação mais autônomos e 
lançam mão dos recursos de redes de Internet para conseguir não somente o alcance 
aos internautas, mas, sobretudo, para estimular o recrutamento de colaboradores e 
multiplicar compartilhamentos por meio quase instantâneo do recurso P2P de comu-
nicação. O uso sistêmico, universalizado e de acesso rápido dos aparelhos portáteis, 
dos smartphones que são multifuncionais, tornam-se as ferramentas principais para 
registro, edição e divulgação de conteúdos em tempo real. Tudo isso ocorrendo em 
meio aos fatos com velocidade, engajamento e apoio popular de modo ainda não 
experimentado pela mídia tradicional. Isso só é possível graças aos chamados smart-
mobs, um sem-fim de usuários conectados no ciberespaço por meio de conexões que 
mobilizam tanto as redes digitais, quanto fomentam a participação e o apoio civil 
nas ruas.

A grande vantagem dessas mídias digitais está justamente na opacidade de suas 
fronteiras, e é a partir de tal opacidade que o trânsito, a transposição das fronteiras 
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torna-se possível. A ação dos midiativistas no seio das manifestações assume um ca-
ráter estético muito marcante: a fonte de registro e de transmissão acontece in loco, 
como um plano “subjetiva” do cinema. Esse recurso de registro de imagens dá à nar-
rativa não apenas uma aparência de surgir de dentro do movimento (manifestação 
social), mas dá também ao midialivrista, ao profissional, uma dimensão estética que 
se mescla aos manifestantes. Essa mesma sensação, essa mesma percepção de estar 
no meio da multidão acomete também ao espectador dessa forma de narrativa. Esse 
tipo de transmissão coloca, de certo modo, o espectador dentro do acontecimento. 
Essa perspectiva subjetivista leva ao espectador distanciado uma percepção interna, 
de dentro e junto dos manifestantes em plena ação. 

Muito em função dessa identificação do midiativista aos elementos estéticos e 
aos próprios manifestantes é que se tem a frequente ocorrência de repressão, cercea-
mento e violência policial contra os midiativistas. Não exatamente a “ocorrência de 
repressão”, mas, o aumento no registro jornalístico dessas ocorrências. É claro que 
cabe discutir sobre a imparcialidade da informação, aliás, é essa imparcialidade da 
imprensa que tanto é desejada, em especial, pela parte oprimida nos “confrontos” 
entre movimentos sociais e Estado/Capital. Contudo, é preciso pensar: é importante 
que as narrativas livres sejam imparciais, isentas – o que não acontece na grande mí-
dia – ou que se assumam, de fato, como desempenhando um papel de agente social 
em luta? A quem favorece a imparcialidade das narrativas livres se seu alcance, em-
bora em larga ascensão, é ainda muito limitado se se considera a imensa massa que 
consome – de maneira passiva – a informação difundida pelos grandes conglomera-
dos da comunicação? Este é um ponto que merece discussão, que, no entanto, será 
adiada para outro fórum. No momento, interessa-nos pensar que esse novo modelo 
de narrativa das mídias livres, engajadas nas lutas dos movimentos sociais e na luta 
de classe de modo geral torna-se mais do que um canal de comunicação, um vetor de 
luta, de oposição e de enfrentamento às forças e violências aplicadas – e insistente-
mente ocultadas – pelo Estado policial.

Contudo, essa forma de enfrentamento das forças de opressão vai muito além 
do enfrentamento direto à dominação policial. De acordo com Rancière (2009), pa-
ralelo ao conceito corrente de forças policiais, podemos pensar outro sentido para o 
termo “polícia”12 e que contribui para entendermos como se faz, de parte das forças 
dominantes, a manutenção sobre os papéis sociais. A política, nesse caso, está con-
dicionada àquilo que para Rancière é, em verdade, “polícia”. Política e polícia são 
variações do mesmo termo de origem grega, polis, que quer dizer cidade. Essa é uma 
distinção importante e há de se considerar uma diferença estrutural entre polícia e 
política: essencialmente, aquela funciona como um elemento limitador, de controle, 

12 Cf. SILVA JÚNIOR, Clécio Luiz. O impulso estético contra as determinações da polícia: uma leitura de 
Schiller e de Jacques Rancière: Estética moderna e contemporânea. Belo Horizonte: Relicário Edições, 2017.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

126

condicionante, esta pressupõe a igualdade de um com todos e expande os campos de 
ação e relação entre os indivíduos.

Esta lógica dos corpos em seus lugares numa distribuição do comum e do privado, 
que é também uma distribuição do visível e do invisível, da palavra e do barulho, é 
aquilo que eu propus chamar pelo termo polícia. A política é a prática que rompe 
com esta ordem da polícia que antecipa as relações de poder mesmo na evidência 
dos dados sensíveis. Ela o faz pela intervenção de uma instância de enunciação cole-
tiva que redesenha o espaço das coisas comuns. (RANCIÈRE, 2008, p. 66, tradução 
nossa)13.

Rancière evidencia que nas sociedades modernas os meios de produção, as 
maneiras de fazer, pensar e sentir são determinados distintamente a cada indivíduo, 
classe ou grupo social. Isso fica muito evidente naquilo que ele chama de “partilha do 
sensível”, que tem dupla função: primeiramente pensando uma sociedade que parti-
lhamos, à medida que todos partilham dela, em que todos são comuns a ela, todos 
fazem parte dela. Tal sociedade é comum e partilhada por todos. Porém, ao mesmo 
tempo, cada indivíduo ou classe partilha dessa sociedade de um modo distinto, ou 
seja, os indivíduos não partilham da sociedade inteiramente e do mesmo modo, mas 
cada qual tem uma “parte” que lhe cabe: 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mes-
mo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e par-
tes respectivas. [...] Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha 
de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira 
como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa 
partilha. (RANCIÈRE, 2009, p. 15).

O autor refere-se, desse modo, aos limites que a sociedade estabelece, parti-
lhando a cidade de modo distinto a diferentes indivíduos. Muros, fronteiras, regras, 
classes sociais, gosto, cultura, estética: esses elementos definem os espaços que certos 
indivíduos podem gozar da parte do todo que lhes cabe. E para Rancière é a “polícia”, 
não no sentido de aparato do Estado como instituição de segurança, mas no sentido 
de manutenção dos espaços determinados a cada indivíduo ou classe social, que gere 
e distribui essas maneiras de fazer, pensar, sentir e existir dentro dos determinados 
espaços. Para o autor, o termo “polícia” não significa um aparelho de controle e re-
pressão, mas, antes disso, uma maneira de proceder à ordenação da comunidade, à 

13 “Cette logique des corps à leur place dans une distribution du commun et du privé, qui est aussi une 
distribution du visible et de l'invisible, de la parole et du bruit, est ce que j'ai proposé d'appeler du terme de 
police. La politique est la pratique qui rompt cet ordre de la police qui anticipe les relations de pouvoir dans 
l'évidence même des données sensibles. Elle le fait par l'invention d'une instance d'énonciation collective qui 
redessine l'espace des choses communes”.
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distribuição e à partilha daquilo que convém e deve ser visível e pensável a cada cor-
po e indivíduo social. Em que a determinação policial impõe fronteiras aos modos 
de fazer, impõem-se também limites às maneiras de pensar e sentir. A polícia, nesse 
sentido, assume um papel ético e estético, na medida em que é ela que determina as 
fronteiras sensíveis do fazer, do deslocamento, etc.

Nesses termos é que podemos pensar que tarefa do midiativismo é a de possibi-
litar o trânsito entre as fronteiras do social, na medida em que fomenta a diversidade 
da informação, contrapõe perspectivas e permite, àqueles silenciados e coibidos de 
sentir, ver e ouvir, o pleno direito a estas ações. A tarefa do midiativista, em certo 
sentido, é a de hackear as narrativas da mídia corporativista. Para isso, a criação de 
setores de comunicação e de mídia livre, a formação e a capacitação de pessoal para 
atuar como colaborador das redes de mídia livre (Mídia Ninja, Tarifa Zero, Fora do 
Eixo, Jornalistas Livres, entre tantas outras) no seio dos maiores movimentos sociais 
do Brasil tem sido garantia do direito à livre manifestação para esses grupos. O mi-
diativismo, dada sua forma de exposição, parece ser capaz de alcançar os indivíduos 
isolados, por exemplo, na atividade de trabalho, portanto privados de participar ati-
vamente da vida política, e levá-los a uma espécie de tomada de consciência da coisa 
pública, permitindo a eles a produção de algum pensamento ou crítica. Esse tipo de 
deslocamento das consciências se dá, por exemplo, quando as narrativas livres assu-
mem um ponto de vista de exposição do problema que é o do próprio oprimido, um 
ponto de vista amalgamado às reais condições das forças oprimidas em luta.

Ao se aderirem às pautas dos movimentos sociais e difundi-las numa rede de 
colaboração, os midiativistas interagem diretamente com os interesses destes movi-
mentos:

 
Os protestos, ocupações, greves e ações políticas em geral afetam não só os interes-
sados diretos nas lutas (sem-teto, usuários do transporte coletivo, trabalhadores em 
geral etc.), mas educam os olhos e as mentes da população para a importância do 
enfrentamento do status-quo. (ALMEIDA, 2015, p. 32).

Segundo Maria da Glória Gohn (2011, p. 335), as “[...] ações sociais coletivas 
de caráter sócio-político e cultural que viabilizam distintas formas da população se 
organizar e expressar suas demandas” expressam o caráter essencial dos movimentos 
sociais. É interessante pensar que a narrativa jornalística, por essa ótica, é dada não 
exatamente a partir de um observador em terceira pessoa que busca retratar o que se 
passa, mas a partir do ponto de vista de um sujeito social inserido e engajado na pau-
ta desse movimento social. Para nós, esse é já um deslocamento estético e, também, 
um deslocamento político.

Esse modelo de narrativa e de cobertura jornalística intrinsecamente envolvida 
com os movimentos sociais tornou-se um elemento de extrema importância para o 
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sucesso e o alcance de resultados por parte desses movimentos frente aos poderes 
institucionalizados. O ponto positivo da presença destes canais de agentes da mí-
dia livre e descentralizada, além da difusão nas redes digitais, é a garantia de maior 
adesão de participantes em manifestações políticas in loco. Além disso, a presença 
dos midiativistas atuando de modo pulverizado nas manifestações públicas, se não 
reduz, ao menos, coíbe consideravelmente as ações de caráter violento por parte das 
forças policias, já que muitos dentre os manifestantes se apresentam como membros 
da imprensa livre, além, é claro, de registrarem os excessos cometidos pelas forças de 
controle social.

Quando, portanto, nos referimos a midiativismo, é importante nos atentarmos 
ao que há de mais simples nessa expressão: a ação. É a ação prática a garantia do 
exercício político e da ética. Para lembrar Aristóteles (1991), em sua Ética a Nicô-
maco, a ação e a prática da moral têm total primazia sobre o conhecimento teórico 
acerca do que é certo ou errado, moral ou imoral. A prática, como vimos, é a essência 
da vida política. Marx, em A ideologia alemã, reforça essa ideia, dizendo que “[...] 
toda vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que conduzem a teoria 
ao misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na compreensão 
dessa prática” (MARX, 2009, p. 121). 

As formas dessa prática política vêm, a partir das mídias livres, assumindo um 
caráter cada vez mais estético. As videonarrativas das micromídias assumem carac-
terísticas do documentário com forte referência na poiesis própria do cinema. Além 
da aplicabilidade de recursos e ferramentas cada vez mais atuais no que se refere a 
softwares, hardwares e linguagens, as formas de comunicação visual tomam também 
caráter de expressão artísticas. Placas e cartazes, faixas, muros, pixos, etc. ganham 
a adesão da população por força de sua expressividade estética, seja pela qualidade 
artística, seja pelo humor (os “memes” estão presentes nas redes sociais como mani-
festo quase que de modo instantâneo ao acontecimento político). Esse modo de ex-
pressão elaborado artisticamente, porque carrega consigo uma natureza patológica, 
isto é, uma dimensão afetiva, faz da expressividade midiativista algo semelhante à 
expressividade da obra de arte. Não fazemos aqui, tão de súbito, uma qualificação da 
obra (de texto, vídeo, imagem, etc.) das mídias livres como obra de arte, no entanto, 
reconhecemos que os modos e práticas dessa linguagem jornalística vêm assumindo 
modos muito próprios da artesania e da produção artística. Sobretudo, porque as 
formas de expressão das mídias livres consideram as dimensões, os lugares estéticos, 
sobre os quais e para quais fala, por exemplo, trabalhadores, estudantes, movimen-
tos LGBTQI, sem-tetos, etc. Podemos chamar essa prática de comunicação de uma 
“prática estética” à medida que ela dá formas de visibilidade, das maneiras de fazer 
pensar e sentir à grupos sociais privados de acesso à essas formas.
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Finalmente, seguindo a trilha do pensamento de Rancière e insistindo um pou-
co mais nesta relação entre estética e midiativismo, podemos dizer que se cabe à arte 
um papel político que tenha como finalidade equilibrar as relações morais na polis 
moderna, tal papel pode ser visto no próprio gesto de intransigência, de tentativa 
de demolição das barreiras condicionantes do ethos das sociedades modernas e de 
redistribuição dos lugares. Este é, digamos, o método, o caminho que a arte busca 
para causar o estranhamento, trágico, belo ou sublime para mover o espectador. Essa 
será, para Rancière, a tarefa estética da arte. O “regime estético das artes” é capaz de 
promover o deslocamento, a mobilidade do espectador. Esse borramento, esse apaga-
mento das fronteiras, é capaz de permitir, por um instante, que os indivíduos se mo-
vam por sobre os limites, que transitem de uma zona à outra, e que reconheçam nesse 
trajeto, seu ponto inicial, seu ponto final e, sobretudo, as estratégias do percurso, os 
modos de encarar os obstáculos entre fronteiras. Nesse sentido, o estético se torna 
uma forma de apresentação do mundo que requer, que exige um estado de exceção 
que permita ver e sentir de maneira diversa as barreiras do ethos e da exigência poli-
cial. Essa atitude, o ultrapassamento das fronteiras “policiais” levará, enfim, a uma 
“política”, aqui e agora, à medida que, com a expressão estética, os limites se borram 
e os papéis do ser social, a distribuição dos modos de fazer, pensar e sentir ocorrem 
de maneira livre e desinteressada. 

A liberdade estética, por fim, coloca-se como um elemento viável para a pro-
moção da atividade política e constitui uma relação capaz de permitir a partilha do 
sensível, a partilha do comum, graças à experiência sensível. Nessa ótica, o caráter 
estético adotado pelas micromídias tem seu alcance aumentado à medida que, ao 
apresentar sua narrativa como conteúdo estético, apresenta, como é próprio da expe-
riência da arte, algo de essencial e comum a todos. A aparência estética, aquilo que 
aparece à sensibilidade a partir de recursos advindos da técnica artística, aparece não 
apenas como mera informação, mas, como forma sensível, como conteúdo político, 
como conteúdo de verdade, como conteúdo comum. Nesse gesto é que conteúdos da 
política abordados pela diversidade linguística adotada pelo midiativismo tornam-se 
armas capazes de borrar, de apagar fronteiras e permitir uma partilha do sensível. O 
que é estético, nesse sentido, é a possibilidade de percepção, por parte dos indivíduos, 
dos papéis que cada um desses indivíduos assume na sociedade. Esses papéis, de um 
lado, definem a estética da sociedade que aglutina aqui e acolá formas de ver, sentir 
e pensar o mundo e a política. De outro lado, impõem formas outras e diversas de se 
perceber a mesma sociedade política. O sentido estético da política 

É um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruí-
do que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma 
de experiência. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que 
é visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades 
do espaço e dos possíveis do tempo. (RANCIÈRE, 2009, p. 17).
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Uma vez sentida essa determinação das fronteiras, podem, indivíduos e socie-
dades, se permitir novas formas de pensar e agir e, sobretudo, de se permitir a mu-
dança de lugar no que diz respeito às partes que lhe cabem na partilha do comum. 
Podem, indivíduos e sociedades, se tornar audíveis onde prevalecia o silêncio. A nosso 
ver, o que ocorre é que as práticas adotadas pelo midiativismo, as formas de fazer 
calcadas na percepção estética, implicam a visibilidade dessas formas de fazer, ao 
enunciar esses modos de fazer, como também quem faz, de onde vem e porque o faz, 
como também revela para os usuários e espectadores dessas mídias os lugares de invi-
sibilidade que ocupam. A atitude de baralhar e de romper com um estado determina-
do do pensamento e da informação levará, por fim, a uma atitude política à medida 
que se borram os limites e os papéis do ser social. Será a partir desse borramento, 
desse ultrapassamento de fronteiras, que será possível vencer a chantagem neoliberal, 
o falso moralismo e abusiva repressão das forças dominantes.
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