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RESUMO

Neste texto, buscamos desenvolver uma reflexão acerca da relação entre discurso 
midiático, políticas públicas de comunicação e a noção de midiativismo, contrapondo 
esta última às mídias tradicionais de referência. Utilizamos como fundamentação 
teórico-metodológica categorias oriundas de diferentes modelos de análise do discurso, 
a exemplo de ferramentas da tecnologia discursiva (Paveau, 2013) e de padrões de 
acesso ao discurso (Van Dijk, 2010), as quais foram organicamente articuladas em 
função de nosso objeto de análise. Nesse sentido, apresentamos um conjunto de casos 
que ilustram a relevância e o desenvolvimento do ativismo midiático em diferentes 
contextos históricos, culturais e sociais, enfatizando a sua dimensão política de busca 
de empoderamento e de resistência ao discurso das mídias hegemônicas. 



133

PALAVRAS-CHAVE: Discurso midiático; políticas públicas de comunicação; midia-
tivismo.

Para citar este capítulo:

MENDES, Paulo; BRITTES, Juçara; RUGGIERI, Ana Luísa; BARBOZA, Dayana. 
MIDIATIVISMO: ferramentas da tecnologia discursiva e padrões de acesso ao 
discurso. In: BRAIGHI, Antônio Augusto; LESSA, Cláudio; CÂMARA, Marco 
Túlio (orgs.). Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática. CEFET-MG: Belo 
Horizonte, 2018. P. 132-150.



134

Midiativismo: 
ferramentas da tecnologia discursiva e padrões de 

acesso ao discurso

Neste texto, pretendemos abordar a noção de midiativismo, assumindo-a como 
uma forma complexa e emergente de ativismo midiático que se contrapõe aos gran-
des conglomerados da mídia tradicional de referência. Nesse sentido, tentaremos re-
lacionar o midiativismo aos conceitos de discurso midiático (CHARAUDEAU, 2006), 
de ferramentas da tecnologia discursiva (PAVEAU, 2013) e de padrões de acesso ao 
discurso (VAN DIJK, 2010). Esses conceitos servirão de fundamentação teórica para 
uma abordagem discursiva do midiativismo, enfatizando o seu modo de auto-orga-
nização em redes de informação, com vistas à construção de formas de expressão po-
lítica de grupos socialmente excluídos, e de resistência à hegemonia oligárquica das 
mídias convencionais. Nesse sentido, buscamos dialogar também com a abordagem 
da mídia radical (DOWNING, 2004), destacando o uso militante e independente da 
Internet como vetor que propicia a ampliação e a complexificação da esfera pública 
como algo acessível aos membros de grupos conectados, permitindo que os coletivos 
tenham a chance de (inter)agir diretamente por meio de suas próprias vozes. Para fins 
de ilustração, apresentaremos brevemente alguns acontecimentos históricos, a exem-
plo dos casos Chiapas (México), Guarany Kayowa (Brasil), 15M (Espanha) e 20F 
(Marrocos), em que o midiativismo se destaca como uma ferramenta da tecnologia 
discursiva que possibilita a emergência de padrões de acesso ao discursos mobilizados 
como alternativa política em relação àqueles dominados pelas mídias hegemônicas.

1 Do discurso midiático ao midiativismo

É amplamente reconhecido que os meios de comunicação exercem uma influ-
ência determinante nas formas de pensar e agir da sociedade contemporânea, desem-
penhando um papel central na formação e na manipulação das opiniões. Vivemos 
em uma era em que a produção, a circulação e a recepção dos discursos têm se in-
tensificado e diversificado cada vez mais, muito em função da presença ostensiva do 
discurso midiático nos mais diferentes suportes de comunicação. Nesse sentido, as 
relações entre informação, opinião e comunicação formam uma espiral extremamen-
te complexa e difusa de representações coletivas e individuais difundidas em grande 
escala. A esse propósito, começamos citando Charaudeau (2006, p. 16):

Informação e comunicação são noções que remetem a fenômenos sociais; as mídias 
são um suporte organizacional que se apossa dessas noções para integrá-las em suas 
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diversas lógicas – econômica (fazer viver uma empresa), tecnológica (estender a qua-
lidade e a quantidade de sua difusão) e simbólica (servir à democracia cidadã). Ló-
gica econômica e lógica tecnológica são certamente incontornáveis, mas é a lógica 
simbólica que nos interessa aqui: trata-se da maneira pela qual os indivíduos regu-
lam as trocas sociais, constroem as representações dos valores que subjazem a suas 
práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, produzindo sentido.

Não obstante o teor genérico que caracteriza o excerto acima sobre o discurso 
midiático, a referência às diferentes “lógicas” que lhe são constitutivas é bastante 
relevante para o objeto que nos interessa. Com efeito, as relações entre as mídias 
convencionais de referência e as mídias alternativas são atravessadas pelo funciona-
mento dessas lógicas. A começar pela interface entre a lógica econômica e a simbó-
lica, podemos dizer que assistimos no Brasil, a uma mídia concentrada, o que acon-
tece quando poucas pessoas ou organizações controlam grandes fatias dos veículos 
comunicacionais. Lima (2006) explica que um dos modelos dessa concentração é a 
propriedade cruzada, na qual um mesmo grupo detém diferentes meios, como televi-
são, rádio, jornal, revista, entre outros. Além desse, o autor aponta para outros três 
modelos: concentrações horizontais, verticais e o monopólio em cruz. O primeiro se 
refere a uma mesma empresa dona de diferentes veículos no mesmo setor; o segundo 
diz respeito a uma organização que controla variadas etapas da cadeia de produção e 
de distribuição de conteúdo; e o terceiro acontece quando uma corporação nacional 
controla veículos locais e regionais.

Só nas Organizações Globo, identificamos os quatro tipos de concentração 
apontados por Lima (2006). Christofoletti (2008) conta que a família Marinho é a 
líder isolada na TV aberta (Rede Globo) – além das 123 emissoras regionais filiadas 
–; a maior operadora e distribuidora de TV a cabo (NET); o terceiro jornal de maior 
tiragem no país (O Globo); dezenas de emissoras de rádio AM e FM; uma das mais 
importantes produtoras e distribuidoras de cinema, a Globofilmes; um sistema de 
produção de canais para TV a Cabo (GloboSat); e portal on-line Globo.com, que, 
segundo o ranking do Alexa1, ocupa o 5° lugar entre os sites mais visitados no Brasil, 
perdendo apenas para o Google (internacional e brasileiro), Youtube e Facebook.2

1 Informação retirada de reportagem publicada no portal da Revista Galileu. Disponível em: <http://revis-
tagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/saiba-quais-sao-os-50-sites-mais-acessados-do-brasil.html>. 
Acesso em: 13 jan. 2018.
2  Não há dúvidas a respeito do alargamento das oportunidades comunicativas com o advento da comuni-
cação pela Internet. No entanto, assim como na era da aldeia global de McLuhan, as opiniões dividem-se 
entre apocalípticos e integrados. Outrora a comunicação de massa era questionada pela verticalidade dos 
canais comunicativos, pela unicidade de falas. De uma lado, quando surge a televisão e se expande pelo 
mundo ocidental, a esperança de participar do sistema comunicativo se reacende dentro da sociedade civil, 
cujo melhor exemplo foi a Nomic (Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação). Do outro 
lado, os descrentes e os interessados na manutenção da ordem. O movimento foi rapidamente abortado pela 
pressão das grandes cadeias de rádio e TV internacionais, e suas instâncias corporativas (ver próxima nota). 
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A discussão sobre os grandes conglomerados empresariais não pode ser desvin-
culada de questões da globalização, sobretudo das décadas de 1960 e 19703, época em 
que se fortalece, mundialmente, a tendência da concentração com vistas ao aumento 
de lucros das corporações e diminuição da concorrência (VICENTE, 2006). O cená-
rio não se fez diferente no ramo da comunicação, contudo, diferentemente de em-
presas de outras áreas, “[...] a mídia trabalha com produtos e bens simbólicos, nem 
sempre quantificáveis, materialmente falando, mas diretamente relacionados com a 
forma de entender e sustentar valores políticos, econômicos e culturais nas socieda-
des” (VICENTE, 2006, online).

Portanto, impedir a existência de conglomerados da mídia, mais que garantir 
a competição econômica entre as empresas privadas, preservaria a pluralidade de 
ideias, quesito básico para a constituição de uma opinião pública independente nas 
democracias liberais (LIMA, 2006). 

O Decreto-Lei n. 236, de 1967, em seu art. 12°, contempla uma limitação nas 
propriedades de cada entidade que executa serviços de radiodifusão. Contudo, em 
uma leitura equivocada (ou mal intencionada) do texto, o Ministério das Comuni-
cações compreende “entidade” – palavra utilizada no Decreto – como sinônimo de 
“pessoa física”, não levando em conta os parentescos (LIMA, 2006). Ou seja, o alvo 
da lei, que seriam grupos inteiros, é reduzido a membros individualizados dessas or-
ganizações, interpretação que anula a finalidade do texto.

O capítulo V da Constituição de 1988 também traz um texto que estabelece 
normas que poderiam evitar a concentração. Em seu artigo 220°, parágrafo 5, reza 
que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto 
de monopólio ou oligopólio. Além disso, estabelece como prioridade a promoção da 

O argumento largamente difundido era a ameaça comunista sob o manto da democratização da comunica-
ção. Agora, sob o argumento da censura e do cerceamento da liberdade de expressão, o mesmo grupo vem 
demonstrando sua força ao impedir o estabelecimento de políticas públicas para o setor. Seriam a academia 
e os atores da sociedade civil os novos apocalípticos? 
3 Exatamente nesse período ocorreu um movimento, de âmbito mundial, em prol de políticas nacionais de 
comunicação (PNC), conceito que foi sendo adaptado à temporalidade de sua utilização, expressado agora 
por Políticas Públicas de Comunicação, ou Políticas Sociais. À Época, pleiteava-se uma Nova Ordem Comu-
nicativa, por meio do estabelecimento de políticas para o setor da comunicação, tendo em vista o enorme 
desequilíbrio informativo comprovado pela pesquisa patrocinada pela Unesco, cujo relatório foi publicado 
(1980) sob o título Um só Mundo: múltiplas vozes, e conhecido como relatório McBride, nome do coor-
denador da investigação. O documento comprova que o desequilíbrio informativo (observado tanto pela 
concentração de outorgas e licenças de operação dos meios audiovisuais, quanto pelo expressivo número de 
“excluídos midiáticos”) acompanha e sustenta o desequilíbrio econômico. Ali onde há dominância de outor-
gas, há passe livre para a palavra, para a defesa de opiniões, em sentido unidirecional. Nesse mesmo lugar 
predominam grandes empresas, tanto de comunicação, quanto dos mais importantes ramos da indústria e 
do comércio. Há estudos que mostram que as 20 maiores empresas meganacionais atuam no ramo da comu-
nicação. Portanto, na essência, as demandas pela democratização da comunicação são mantidas. Até porque 
o sistema midiático não só se mantém, como se fortalece. 
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cultura nacional e regional, o estímulo à produção independente e a regionalização 
da produção cultural, artística e jornalística. No entanto, conforme esclarece Chris-
tofoletti (2008), ambiguidades e lacunas na legislação corroboram o não cumprimen-
to das regras. O autor soma ao problema o próprio Estado, que é omisso ou conivente 
com a situação, o que explica o motivo pelo qual não existem leis complementares 
que regulamentem as normas da Constituição.

Nessa perspectiva, entendemos que os meios tradicionais de comunicação 
estão centrados nas mãos de poucos empresários, cenário que se torna ainda mais 
alarmante com a presença de parlamentares entre esses donos da mídia. Desde o 
governo Sarney (1985 – 1990), e mesmo antes dele, as concessões de frequências de 
rádio e TV são tratadas como objeto de barganha e favores políticos: em busca de 
apoio em votações, governantes concedem canais a outros políticos e empresários 
aliados, consolidando o que se batizou como “coronelismo eletrônico”, aludindo ao 
“coronelismo político”. Em suma, “[...] a moeda de troca continua sendo o voto [...]. 
Só que não mais com base na posse da terra, mas no controle da informação, vale 
dizer, na capacidade de influir na formação da opinião pública” (LIMA, 2007, p. 28). 
Essa prática também é inconstitucional, pois o artigo 54°, seção V, Título IV, que 
trata da organização dos poderes, proíbe terminantemente a presença de ocupantes 
de cargos políticos em empresas (órgãos) de caráter público ou prestadoras de serviço 
público (nesse caso, empresas de radiodifusão, que são concessões públicas). A 
insistência em atitudes condenadas pela nossa Carta Magna é um dos indicadores da 
necessidade de políticas públicas para a área de Comunicação no Brasil, a fim de que 
se regulamente a práxis midiática.

A ausência dessas políticas públicas, a concentração da propriedade dos meios 
de comunicação e as distorções dela decorrentes parecem-nos estar bastante ligadas ao 
desenvolvimento do midiativismo, na medida em que este se traduz, em grande extensão, 
por uma forma de se contrapor ao poder econômico e político representado pelas 
grandes corporações midiáticas tradicionais. A lógica simbólica constitutiva do discurso 
midiático, que deveria ser marcada pelos valores da responsabilidade e da credibilidade 
da informação e da opinião a serviço da sociedade e do exercício da cidadania, é 
problematizada pelas diversas formas de ativismo midiático, que denunciam a falta de 
transparência, a omissão e a manipulação que caracterizam o poder hegemônico dos 
veículos midiáticos convencionais de referência. É especialmente o questionamento de 
uma ética dos valores na construção dos discursos das mídias que tem mobilizado a 
maior parte da produção midiativista. Os valores da liberdade, da transparência e da 
pluralidade têm pautado invariavelmente os discursos que reivindicam a legitimidade 
do ativismo midiático, sob as suas diversas formas de manifestação.

 Precisamos considerar, no caso das relações entre as mídias de informação he-
gemônicas e o midiativismo, as interfaces estabelecidas entre as lógicas econômica e 
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simbólica com a tecnológica. Embora o desenvolvimento das tecnologias da informa-
ção e comunicação tenha uma presença ostensiva em praticamente todas as esferas 
de prática social, o seu impacto na produção, circulação e recepção do(s) discurso(s) 
midiático(s) é especialmente significativo. 

2 Ferramentas da tecnologia discursiva e midiativismo

Nessa perspectiva, ressaltamos a relevância da noção de ferramentas da tecno-
logia discursiva, tal como desenvolvida por Paveau (2013). A abordagem dessa autora 
insere-se no escopo dos modelos franceses de análise do discurso, apontando para a 
necessidade de renovação dessa área de conhecimento, tanto do ponto de vista teóri-
co, quanto do ponto de vista operacional, com vistas a revitalizá-la. Ela baseia-se em 
pressupostos epistemológicos que questionam os dualismos tradicionais do pensa-
mento ocidental, tais como, as oposições entre mente e corpo, organismo e ambien-
te, assumindo a perspectiva da cognição distribuída (AUROUX, 1998; HUTCHINS, 
1995). Paveau aposta na noção de distribuição como mais apta a dar conta da com-
plexidade envolvida no conceito difuso de contexto, considerando-se a existência de 
estruturas cognitivas externas.

Essa perspectiva tem consequências importantes sobre a circunscrição da unidade 
de análise pertinente para uma análise do discurso integrando o componente cog-
nitivo, numa ótica distribuída: essa não é mais reduzida aos discursos emitidos e às 
suas condições sócio-históricas de produção. Ela deve integrar também as ferramen-
tas daquilo que chamo doravante de tecnologia discursiva. (PAVEAU, 2013, p. 145).

Tais tecnologias são consideradas instrumentos de construção de conhecimen-
tos e de ativação de estratégias cognitivas e metacognitivas de aprendizagem. Trata-se 
de uma noção que assume o caráter dinâmico e distribuído da cognição, no sentido 
de estar inscrita e de circular por meio de uma gama complexa e variável de artefatos 
constitutivos de nossas práticas discursivas. É amplamente sabido que o ser humano 
desenvolve essas tecnologias desde a invenção da escrita, passando pela impressão e 
pelo computador, até chegar à Internet e às plataformas de redes sociais. Com o ad-
vento da Internet, o seu grande alcance e o seu baixo custo, além das inúmeras possi-
bilidades oferecidas pelas plataformas online, transformaram esse meio em principal 
ferramenta para uma comunicação alternativa4, caracterizando o que, hoje, chama-
mos de midiativismo (PARENTE, 2014). 

4 Uma análise dos conceitos de comunicação alternativa, comunitária, popular encontra-se no texto de Ci-
cília Peruzzo: Conceitos de Comunicação Popular, alternativa e comunitária revistados e a reelaboração do 
setor. Disponível em <https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/download/947/887>. Acesso em: 13 
jan. 2018.
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Seguindo a mesma linha, Bezerra (2013, p. 60) explica que, no midiativismo, 
produzem-se narrativas “[...] sobre acontecimentos sociais que destoam das visões 
editadas pelos [...] grandes conglomerados de comunicação”. O autor ainda acres-
centa que é um movimento que, pelo aproveitamento da estrutura rizomática das 
redes digitais, busca impedir as hierarquias que reproduzem “[...] a velha lógica um-
-todos que dominou a comunicação da grande indústria da informação [...]”.

Para discorrer sobre o midiativismo, esse último autor pautou-se nas chama-
das Jornadas de Junho de 2013, que tiveram como característica a intensa utilização 
das plataformas digitais de comunicação, marcadas pelo uso ostensivo do Facebook, 
por atualizações das ações em tempo real pelo Twitter, e postagens de vídeos da 
repressão policial no Youtube (BEZERRA, 2013). Isso aconteceu porque, segundo 
Jesus (2014), os protestos não foram insuflados somente por uma questão de crise de 
representação política, mas, também, midiática, o que colaborou para que as redes de 
TV das grandes corporações fossem duramente repugnadas nos atos por priorizar a 
transmissão de imagens que incriminavam os movimentos de rua. As iniciativas midi-
áticas possibilitaram que “[...] outras imagens do urbano, agora com as disputas, os 
conflitos, a ocupação das ruas e praças, cenário de um violento fluxo político, fossem 
mostrados duplicados e deslocando a estratégia de simulação do consenso posta em 
prática pela velha mídia” (JESUS, 2014, p. 76). 

Ele ressalta que o material produzido de forma alternativa não é mais verda-
deiro que aquele veiculado nos canais tradicionais da mídia, mas sua importância se 
justifica pelo fato de apresentar outras perspectivas sobre os acontecimentos a partir 
de procedimentos diferenciados, apostando em uma vertente mais crítica em relação 
aos grandes veículos midiáticos e ao discurso de imparcialidade. 

Algumas vezes, as narrativas independentes alcançam e pautam grandes jor-
nais, como aconteceu nas próprias Jornadas de Junho, no caso do manifestante Bru-
no, descrito por Bezerra (2013). Após ser acusado de lançar coquetéis molotov em 
uma passeata, o rapaz concedeu uma entrevista ao coletivo Mídia Ninja, momento 
em que solicitou aos espectadores que postassem vídeos que registravam sua prisão. 
Esses vídeos, enviados por dezenas de pessoas, mostravam que os explosivos foram 
atirados por um policial à paisana e não por Bruno. A história foi reproduzida por 
veículos da grande mídia, como o portal G1, com os devidos créditos dados ao Mídia 
Ninja e a ativistas independentes. Entretanto, é comum a utilização e edição de mate-
riais produzidos por coletivos e indivíduos sem que a autoria seja revelada, demons-
trando a disputa por narrativas entre a mídia tradicional e a alternativa.

Assim, cabe apontar também as contradições envolvidas nas chamadas Jorna-
das de Junho, as quais, por falta de lideranças claras e de pautas programaticamente 
definidas, serviram de “massa de manobra” dos segmentos políticos mais conserva-
dores e foram manipuladas pela grande imprensa. Um exemplo paradigmático dessa 
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manipulação é o tratamento dado pela Rede Globo, especialmente por meio do Jor-
nal Nacional, às manifestações de junho de 2013, inicialmente apresentadas de for-
ma negativa, como uma ação de “vândalos perturbadores da ordem”, para, logo em 
seguida, serem veiculadas positivamente como um movimento pacífico e democrático 
contra o governo federal petista então vigente5. 

Portanto, entendemos que os grupos que têm suas vozes bloqueadas pelos gran-
des conglomerados de comunicação encontram na apropriação das novas tecnologias 
de informação uma forma de compensar a falta de representatividade, ainda que 
estejam sujeitos a inconsistências e contradições.

Podemos exemplificar essas experiências com outros episódios bem-sucedidos 
que lograram um reconhecimento mundial pelas estratégias comunicativas adotadas, 
alcançando a agenda de grandes veículos de comunicação. Mais importante ainda, 
suas demandas foram atendidas, mesmo que parcialmente. São eles: Chiapas, no Mé-
xico; Guarani-Kaiowá, no Brasil, 15M, na Espanha, e 20F, no Marrocos.

3 O caso Chiapas

O título do texto assinado por Alexander M. Hilzembeck (2009), Zapatismo: 
entre a guerra de palavras e a guerra pela palavra, indica a dimensão das estratégias 
de comunicação empregadas pelos Chiapas durante o levante que se deu entre 1 e 12 
de janeiro de 1994, no México. A guerrilha, preparada em silêncio durante dez anos, 
foi empreendida pelos povos indígenas, agricultores de subsistência, componentes do 
Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). O EZLN pedia seu reconhecido 
com o status de força beligerante e que suas reivindicações básicas por terra, traba-
lho, pão, teto, liberdade, dignidade e justiça fossem atendidas pelo governo de Carlos 
Salinas de Gortari. 

Conforme o autor, uma das grandes conquistas do zapatismo foi conseguir 
impor-se como força política de oposição, em menos de duas semanas, por meio de 
estratégias de comunicação bem arquitetadas. Nas primeiras horas do levante, toma-
ram de assalto os estúdios da rádio XEOCH, a principal da região. Outra investida, 
entre inúmeras outras, foi transformar o espaço virtual em arena de luta política, o 
qual vem sendo utilizado desde então por diversos movimentos sociais.

A instantaneidade na publicização dos conflitos, possibilitada pelas tecnologias mi-
diáticas, transformou-se em uma estratégia e em um importante elemento tático 
nesta guerra. A desterritorialização inscrita na mídia, por sua vez, permite que o 
Subcomandante Marcos, com o EZLN cercado nas montanhas de Chiapas, esteja 
presente no Zócalo, no centro da Cidade do México, em um imenso telão, rom-

5 A propósito dessa manipulação das Jornadas de Junho pela Globo, destacamos, entre outros, o livro A 
radiografia do golpe, de Jessé Souza (2016).
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pendo, assim, o cerco militar efetuado pelo Exército, transformando o espaço vir-
tual em uma das arenas essenciais da luta política na atualidade. (HILZEMBECK, 
2009,online)6. 

De acordo com Ortiz (2005), foi tecida, no mundo todo, uma eficiente rede de 
comunicação e solidariedade com recursos de correio eletrônico e das redes de co-
municação via Internet, formada por ativistas de direitos humanos, simpatizantes da 
causa zapatista e movimentos sociais alternativos. Desse modo, as reivindicações dos 
insurgentes zapatistas e a realidade das populações indígenas da região circularam 
em escala global, chamando a atenção não só da sociedade mexicana, mas de grande 
parte da população mundial para as demandas seculares daqueles povos até então 
esquecidos.

Com um alcance infinitamente superior ao dos seus velhos fuzis e espingardas que, 
como eles mesmos reconhecem, não têm condições de enfrentar o poderio bélico do 
exército federal mexicano, os zapatistas e seus comunicados protagonizaram tam-
bém desde aquele surpreendente 1º de janeiro uma guerra de e pela informação, 
praticamente em tempo real, on-line. (ORTIZ, 2005,online).

Mesmo enfrentando todo o peso da guerra de baixa intensidade e as conse-
quências perversas para suas bases de apoio, tais como, destruição de plantações, 
massacres em diversos vilarejos da região, estupros e demais atrocidades que se segui-
ram ao levante de 1994, no campo da luta política o zapatismo é vitorioso, observa 
Ortiz (2005). Não foi derrotado porque conseguiu sobreviver e se expandir. Foi ainda 
bem-sucedido na batalha pela comunicação, com uma presença na mídia nunca antes 
alcançada por nenhum outro movimento armado latino-americano nos últimos tem-
pos. Como os zapatistas disseram desde o princípio, seu movimento é também uma 
“guerra pela palavra, contra a exclusão e o esquecimento” da população indígena 
marginalizada.

4 O caso Guarani-Kaiowá

Em outubro de 2012, o anúncio de suicídio coletivo dos Guarani-Kaiowá, como 
forma de protesto à ordem de reintegração de posse do território no qual se localiza 
a reserva onde habitam, gerou intensa mobilização nas redes sociais brasileiras. A 
determinação que os expulsava das suas terras partiu de decisão da Justiça Federal de 
Naviraí, Mato Grosso do Sul, editada em setembro daquele ano. O polêmico trecho 
da carta escrita por Ademir Riquelme Lopes, endereçada ao “Governo e Justiça do 

6 Desde 2003, os zapatistas colocam no ar a Rádio Insurgente, que pode ser acessada por ondas curtas e tam-
bém via Internet http://www.radioinsurgente.org, informa Hilzembeck (2009). 
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Brasil”, que pretendia denunciar as condições psicológicas do que restou da tribo, 
dizia: “Decretem a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay7 
e enterrem-nos aqui. Visto que decidimos integralmente a não sairmos daqui com 
vida e nem mortos”8. 

O episódio foi tema da monografia intitulada A mobilização da socialsfera no 
vácuo das políticas públicas de comunicação: o caso Guarani-Kaiowá, defendida 
por Ruggieri e Reis em 2013. A principal questão da pesquisa indagava se a falta de 
espaço concedido pela mídia de referência a determinados grupos e assuntos, por 
conta da ausência de políticas públicas de comunicação, estimularia o surgimento de 
movimentações paralelas no ambiente virtual, como uma espécie de compensação. 

Os autores analisaram a cobertura do caso pela grande mídia, representada 
pelo jornal Folha de S.Paulo e a movimentação nas redes sociais. Constataram que 
em 122 edições do jornal analisado, apenas cinco textos foram dedicados ao assunto. 
Desses, apenas um se enquadrava no gênero informativo, sendo uma reportagem que 
retratava a situação dos índios dessa etnia. Todos os outros textos eram opinativos e, 
por isso, careciam de fontes. No cálculo de espaço, somente 0,015% do número total 
de páginas foram ocupadas por informações sobre os Guarani-Kaiowá (RUGGIERI; 
REIS, 2013).

Entretanto, o contrário acontecia na Internet. Foram criadas páginas no 
Facebook dedicadas ao tema, com notícias, imagens de apelo ao público, nas quais os 
seguidores eram convidados a participarem de protestos nas ruas. Deu certo. No dia 
9 de novembro de 2012, moradores de 50 cidades do Brasil caminharam com os rostos 
pintados em alusão à identidade indígena. Iniciou-se, ainda, uma campanha com o 
slogan “todos somos Guarani-Kaiowá”, pelo qual os defensores da causa incluíram 
o nome da etnia em seus sobrenomes nos perfis da plataforma. “A repercussão do 
episódio foi tamanha que levou o Facebook a proibir, a partir do dia 9 de janeiro 
de 2013, que usuários modificassem seus sobrenomes para Guarani-Kaiowá, pois 
uma das regras de ingresso na rede é o uso do nome real pelo usuário” (RUGGIERI; 
REIS, 2013, p. 65). O motivo alegado foi a enorme quantidade de usuários do site que 
mudaram seus sobrenomes ao mesmo tempo.

Poucos dias depois, uma nova ferramenta de luta online foi agregada à 
mobilização em prol da etnia ameaçada: foi criada uma petição na plataforma Avaaz 
(organização internacional, não governamental) que divulga abaixo-assinados por 
causas sociais. Sob o título Salvemos os índios Guarani-Kaiowá, os criadores da 
campanha informavam que os índios corriam sérios riscos e que a mídia nacional 

7 Pyelito Kue/Mbarakay são as terras de ocupação tradicional indígena de origem Guarani-Kaiowá do Mato 
Grosso do Sul.
8 Trecho da carta escrita pelo indígena da etnia Guarani-Kaiowá Ademir Riquelme Lopes, publicada no site 
do Conselho Indigenista Missionário, no dia 10 de outubro de 2012.
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se omitia. Em menos de um mês, mais de 320 mil assinaturas foram coletadas 
(RUGGIERI; REIS, 2013).

A intensidade das movimentações nas redes sociais foi tamanha que não 
passou despercebida aos olhos dos grandes veículos de comunicação. No entanto, 
não noticiaram a tragédia indígena, mas a comoção que o caso vinha gerando na 
sociedade. Os pesquisadores entenderam a reação da mídia como uma das vitórias 
do midiativismo: mesmo tangenciando o acontecimento, o assunto foi pautado. 
Outra vitória dessa mobilização online foi descrita por Bruno Cruz (2013, online), 
no blog do Coletivo Ecossol9, vinculado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 
Ele afirma que as manifestações acabaram por expor o poder público: “O Ministério 
Público Federal teve que romper com sua omissão. A justiça foi obrigada a rever 
a ordem de despejo. A Funai10 precisou realizar um estudo antropológico sobre a 
história deste povo sofrido. Foi evidenciada a violência contra a etnia”. Por fim, o 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS) garantiu à comunidade o direito de 
permanecer nas terras ocupadas até que os trabalhos de delimitação e demarcação do 
território fossem finalizados (RUGGIERI; REIS, 2013).

Portanto, nesse caso, a Internet, por meio da Socialsfera, entendida como 
a esfera na qual ocorre a dinâmica entre todas as plataformas online de interação 
social, tornou-se um meio em que os marginalizados pela mídia de referência – aqui, 
os indígenas – alcançaram um lugar de fala. Mais do que combater as narrativas 
produzidas pelas grandes empresas midiáticas e ressignificar os acontecimentos 
veiculados, o ativismo virtual praticamente pautou o assunto como um todo, 
cumprindo, dessa forma, o caráter social dos meios de comunicação.

5 Os casos 15M e 20F

Tese semelhante à de Ruggieri e Reis é defendida por José Candón-Mena e Benítez 
Eyzaguirre (2014). Eles entendem, tal como a dupla brasileira, que o midiativismo 
é impulsionado pela ausência de políticas públicas de comunicação. Por meio de 
estudo de caso sobre os movimentos sociais 20F, marroquino, e 15M, espanhol, 
os pesquisadores observaram, também, a emergência de uma cultura digital nos 
movimentos sociais contemporâneos, do qual concluem que “[...] as TIC favorecem 
o nascimento de uma cultura digital global como apoio para a democratização da 
comunicação e das sociedades, independente do contexto concreto no qual atuem os 
movimentos” (CANDÓN-MENA; EYZAGUIRRE, 2014, p. 16).
9  Disponível em : <https://ecossolpsol.wordpress.com/tag/guarani-kaiowa/>. Acesso em: 13 jan. 2018.
10 A Fundação Nacional do Índio – FUNAI – é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada por 
meio da Lei n. 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora e prin-
cipal executora da política indigenista do Governo Federal. Sua missão institucional é proteger e promover os 
direitos dos povos indígenas no Brasil. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/quem-somos>. 
Acesso em: 13 jan. 2018.
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Marrocos e Espanha, apesar da proximidade geográfica e vínculos históricos, 
têm profundas diferenças culturais, políticas, econômicas e, também, quanto aos sis-
temas midiáticos e respectivas políticas de comunicação. A liberdade de imprensa 
está formalmente garantida na Espanha, enquanto no Marrocos a censura direta é 
habitual. O sistema comunicativo da Espanha assemelha-se aos países latino-ameri-
canos no que se refere à concentração de outorgas e uma tímida cultura de crítica ao 
jornalismo, fato que, de acordo com os autores, limita o pluralismo informativo. Já 
no Marrocos a legislação reprime e controla a informação. Muitos observatórios, tais 
como, o dos Jornalistas sem Fronteiras, confirmam a falta de liberdade de expressão 
do Marrocos, seguindo a tendência de outros países árabes e do Magreb. 

Analistas entendem que a origem de todas as revoltas da Primavera Árabe, 
sob uma dinâmica de contágio, está entre outubro e novembro de 2010, no Sahara 
Ocidental, com o enfrentamento entre a população local (assentada e nômade) e os 
aparatos de segurança marroquinos. Essa crise detonou o fechamento de vários peri-
ódicos e a expulsão de toda a imprensa espanhola, bem como a retirada das creden-
ciais da cadeia Aljazeera. As proibições acirravam-se à medida que as mobilizações 
se generalizavam, até culminar na censura de sites pelos quais Le Monde, El País, 
Repórteres sem Fronteiras e Wikileaks, entre outros, eram acessados. 

Essas barreiras foram ultrapassadas com a difusão de informações, fotos e ví-
deos sobre as revoltas. Captados por Aljazeera, os conteúdos correram mundo, de-
safiando o sistema de poder marroquino. Desse modo, a imagem converteu-se em 
um elemento fundamental para a credibilidade e a continuidade dos movimentos 
contrários ao sistema. 

O 20 de fevereiro de 2011 tornou-se simbólico para a população marroquina 
e mundial, data em que ruas e praças foram tomadas pela população reivindicando 
respeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão. Questionava a monarquia 
constitucional e a figura do Rei Mohamed VI, responsável pelo acirramento das de-
sigualdades sociais. A exemplo do Sahara Ocidental, “Os referentes informativos das 
revoltas foram, sem dúvida, a televisão, os meios online e as redes sociais, mas a 
vitalidade do modelo foi alcançada somente por meio do celular, como ferramenta 
comunicativa de maior peso, antes de alcançar as grandes cadeias televisivas” (CAN-
DÓN-MENA; EYZAGUIRRE, 2014, p. 16-17).

O circuito de comunicação marcou um estilo multimodal, a partir do telefone 
celular, construindo um movimento de protesto em forma de rede sobre redes pes-
soais. Depois um canal Youtube generalizou a difusão daqueles conteúdos, que na 
sequência passaram às redes do Facebook. Observando o processo como um todo, 
Candón-Mena e Eizaguirre (2014) creditam às imagens televisivas um papel central 
para o triunfo das ocupações das ruas e praças, dada a capacidade dessa plataforma 
de alcançar o grande público.
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O movimento 15M, também em alusão a uma data, foi minuciosamente orga-
nizado para eclodir em 15 de maio de 2011. Os cerca de cinco milhões de desemprega-
dos – o dobro da média de uma União Europeia em crise econômica – e o desprestígio 
da classe política foram os principais motivos da revolta, bem identificadas pelas pa-
lavras de ordem dos manifestantes: “Democracia real já. Não somos mercadorias nas 
mãos de políticos e banqueiros”. A convocação foi largamente difundida pelas redes 
sociais – Facebook, Twitter, Youtube, somados a blogs pessoais e páginas de coletivos 
agregados aos protestos.

A reação nas redes sociais sobre a primeira manifestação e o silêncio midiático com 
que foi coberta, levou os manifestantes a radicalizar suas ações, acampando nas 
praças e divulgando os acontecimentos do 15M em escala global, etiquetados por 
#spanishrevolution. Por meio de tais estratégias os manifestantes conseguiram pau-
tar a mídia internacional. Quanto à imprensa escrita, em 16 de maio de 2011, apenas 
três, dos sete principais diários do país, noticiaram o acontecimento. Nenhum deles 
como matéria de destaque. (CANDÓN-MENA; EYZAGUIRRE, 2014, p. 19).

Os pesquisadores tomados como referência para os casos 20F e 15M analisam 
que, apesar da liberdade formal no sistema midiático espanhol, em muitas ocasiões 
o discurso dos meios assemelha-se ao marroquino. São contínuos os elogios à figura 
do rei ou à mitificação da história de uma transição, cada vez mais questionados. 
Avaliam que os debates sobre esses assuntos de interesse geral seriam cabíveis em uma 
imprensa dita livre. No entanto, nenhum meio se destacou como referência para os 
jovens que saíram às ruas naquele 15 de maio. Portanto, a Internet foi o espaço comu-
nicativo majoritário entre a população, principalmente entre os jovens.

Os exemplos relatados apresentam de modo panorâmico algumas experiências 
históricas significativas em que o ativismo midiático se constitui como uma tecnolo-
gia discursiva que engendra uma forma de contradiscurso, problematizando critica-
mente o discurso hegemônico das grandes corporações midiáticas de referência. 

6 Padrões de acesso ao discurso e midiativismo

Na dimensão dessa relação entre poder e contrapoder, entre discurso dominan-
te e não dominante, interessa-nos discutir a noção de padrões de acesso ao discurso, 
formulada por Van Dijk (2008, p. 88), para quem “[...] é importante ressaltar um 
elemento nas definições de poder e de dominância, qual seja, a dimensão cognitiva do 
controle”. Ainda segundo o autor, cuja obra se insere nos modelos de análise crítica 
do discurso:

Um elemento importante na reprodução discursiva do poder e da dominância é o 
próprio acesso ao discurso e a eventos comunicativos. Nesse ponto, o discurso é 
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similar a outros recursos sociais valorizados que constituem a base do poder e cujo 
acesso é distribuído de forma desigual. Por exemplo, nem todos têm acesso igual à 
mídia ou à fala e à escrita médicas, jurídicas, políticas, burocráticas ou acadêmicas. 
Assim, precisamos explorar as implicações de uma questão complexa: quem pode 
falar e escrever para quem, sobre o que, quando e em que contexto, ou quem pode 
participar desses eventos comunicativos nos mais variados papéis de ouvintes. (VAN 
DIJK, 2010, p. 89).

Propomos uma articulação orgânica entre as formulações de Van Dijk (2010) e 
de Paveau (2013), no sentido de considerarmos o midiativismo como uma ferramenta 
da tecnologia discursiva que constitui padrões de acesso ao discurso alternativo 
por aqueles que são dominados pelas mídias hegemônicas tradicionais. A partir 
desse ponto, já é possível compreender o midiativismo como um enfrentamento à 
concentração midiática, existente pelo descumprimento e deturpação do que reza 
a Constituição Federal Brasileira de 1988 e pela inércia do Estado, inoperante no 
sentido de formular políticas públicas que regulamentem de forma efetiva a área. 
Souza, Bertamé e Santos (2015, p. 1) dizem que: 

No meio deste caldeirão, seja por meio de vídeos elaborados, editados rapidamente 
em programas de edição robustos cada dia mais acessíveis, publicados em repositórios 
de vídeos como o youtube, ou por meio de material mais simples veiculado em 
plataformas de Streaming através de tecnologia 3g, a mídia independente conseguiu 
transcender os limites das mídias tradicionais questionando também estes 
oligopólios através de uma prática alternativa constituinte.

 
Aragão e Freitas (2014, p. 34), ancorados no trabalho de Downing (2004)11, 

destacam alguns dos benefícios proporcionados pelo ativismo midiático:

 
A expansão da disponibilidade de informações sobre os mais variados assuntos, 
possibilitando a reflexão sobre a limitação da comunicação centralizada; a 
sensibilidade de “dar voz” a grupos excluídos e marginalizados, ao permitir a 
espontaneidade e a exposição de opiniões e visões de mundo que não têm espaço nas 
mídias convencionais; o fato de as comunicações alternativas não precisarem atender 
a uma dinâmica mercadológica nem censurar conteúdos em nome de autoridades 
religiosas ou do estado; e, por fim, o fato de que os conteúdos alternativos ajudam 
no desenvolvimento de identidades culturais sem a premissa de estarem sempre 
relacionadas a uma instituição formal. Em seu lugar, acesso ao popular e ao local.

 
Observamos que todas essas vantagens elencadas pelos autores têm relação 

direta com os objetivos das lutas pela implementação de políticas de comunicação: 
o fim da concentração da produção de conteúdo, o que aumentaria a pluralidade 
11 DOWNING, John D. H.  rebeldia nas comunicações e movimentos sociais. São Paulo: Senac São Paulo, 
2004. 
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de vozes –, lembrando que o desaparecimento da propriedade cruzada fomentaria 
produções locais, desvinculadas dos interesses de empresas de nível nacional, e 
a concepção da informação como direito, o que acabaria com seu entendimento 
enquanto mercadoria.

No entanto, consideramos importante frisar que a Internet potencializa as ini-
ciativas relacionadas ao midiativismo, mas ela não deve ser vista como a “[...] solu-
ção de todos os problemas comunicacionais”. Conforme afirmam Amaral e Ferreira 
(2015), no âmbito dos movimentos sociais, o uso das novas mídias se configura como 
uma possibilidade de atuação.

 
A Internet, de certa forma, é uma fonte de democratização da informação nas so-
ciedades, no sentido de uma grande massa poder produzir, dar resposta e escolher 
conteúdos que lhe interessam. Por outro lado, ela não pode ser entendida como 
a solução de todos os problemas comunicacionais, na realidade, está muito longe 
disso. As técnicas foram melhoradas, amplia-se a propagação da informação, como 
acentuou Wolton (2007, p. 134, grifo do autor): “[...] as técnicas não bastam para 
criar a comunicação.” (p. 96).

Por esse motivo, Bezerra (2013) admite ser cedo para que apostemos em um 
equilíbrio de forças entre os midiativistas e veículos tradicionais de comunicação. 
Apesar de existirem vários coletivos nesse ramo, como o Mídia Independente Coleti-
va (MIC), Mídia Ninja, Coletivo Projetação, Jornalistas Livres, Coletivo Vinhetando 
e o Rio da Rua, a grande mídia permanece exercendo o papel fundamental na cons-
trução da opinião pública. As vantagens de infraestrutura e econômica, além de sua 
relação – às vezes, íntima – com o Estado, apontam os privilégios dos conglomerados 
em comparação com os produtores alternativos de conteúdo.

Considerações finais

O midiativismo, por mais que inclua uma significativa parcela de vozes omi-
tidas pela grande mídia, não atinge o equilíbrio comunicativo necessário para cons-
truir uma esfera pública crítica, autônoma, vislumbrada pela utopia habermasiana. 
A plataforma online permite que peças do complexo mosaico de esferas públicas em 
disputa nas sociedades sejam robustecidas, oferecendo-lhes ferramentas para a cons-
trução de “estradas” que se capilarizam no ciberespaço, assim construindo modelos 
de esfera pública estratégicos. No entanto, a apropriação de tais ferramentas de modo 
furtivo, sem o amparo de políticas públicas que garantam a participação da socieda-
de civil na edificação de um sistema comunicativo democrático, mantém o ativismo 
na instabilidade. Não se trata de arcabouço legal, haja vista a realidade espanhola, 
onde o amparo das leis desampara quem contesta o sistema político e econômico, por 
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exemplo. O sistema comunicativo brasileiro funciona nesse modelo. As conquistas 
significativas no âmbito normativo, como o capítulo V da Constituição de 1988, e o 
Marco Civil da Internet, não foram capazes de frear a gula insaciável do poder econô-
mico, muito bem representado nas esferas políticas decisórias. A constituição cidadã 
nunca foi respeitada. As regras democráticas para o acesso à Internet, decretadas em 
2014, tendem à revisão operada por Donald Trump, nos Estados Unidos. Ou seja, a 
neutralidade da rede, que impedia tratamento diferenciado aos usuários da Internet, 
foi extinta em 14 de janeiro de 2018, pela Federal Communication Commission, pre-
sidida por homem de confiança de Trump.
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