INTERFACES DO

MI
DIA
TIVISMO

DO CONCEITO À PRÁTICA
Antonio Augusto Braighi
Cláudio Humberto Lessa
Marco Túlio Câmara
(Orgs.)

INTERFACES DO

MI
DIA
TIVISMO
DO CONCEITO À PRÁTICA

Antônio Augusto Braighi
Cláudio Humberto Lessa
Marco Túlio Câmara
(Organizadores)

INTERFACES DO MIDIATIVISMO:
do conceito à prática

CEFET-MG
2018

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: DO CONCEITO À PRÁTICA
Copyright @ 2018 by Antonio Augusto Braighi, Cláudio Lessa e Marco Túlio Câmara
Todos os direitos reservados.
ORGANIZADORES
Antonio Augusto Braighi
Cláudio Lessa
Marco Túlio Câmara
CONSELHO EDITORIAL
Emilia Mendes (UFMG)
Hugo Mari (PUC-MG)
Maria Clara Aquino Bittencourt (Unisinos)
Mariana Ramalho Procópio (UFV)
Paulo Henrique Aguiar Mendes (UFOP)
Ricardo Oliveira de Freitas (UNEB)
Wander Emediato (UFMG)
William Augusto Menezes (UFOP)
PROJETO GRÁFICO, CAPA E DIAGRAMAÇÃO
Letícia Santana Gomes
REVISÃO
André Luiz Silva
TRADUÇÃO
Pollyanna Mattos Vecchio

I61

Interfaces do midiativismo : do conceito à prática / Antônio Augusto
Braighi, Cláudio Humberto Lessa, Marco Túlio Câmara (Orgs.).
– Belo Horizonte : CEFET-MG, 2018.				
957p; il.
Inclui bibliografia.
ISBN 9788599872437
1. Meios de comunicação - Aspectos sociais. 2. Comunicação
de massa - Aspectos políticos. 3. Mídia digital - Aspectos políticos.
I. Braighi, Antônio Augusto. II. Lessa, Cláudio Humberto. III.
Câmara, Marco Túlio. IV. Título.
CDD: 302.23

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO
PREFÁCIO (Muniz Sodré – Escola de Comunicação da UFRJ)
PARTE I: DO CONCEITO…

1. O que é midiativismo? Uma proposta conceitual					
Antônio Augusto Braighi (CEFET-MG) e Marco Túlio Câmara (CEFET-MG)
2. Cidadania comunicacional e tecnopolítica: Feições do midiativismo no âmbito dos
movimentos sociais populares								
Cicilia M. Krohling Peruzzo (UMESP)
3. Mídia alternativa: um trajeto sobre o conceito e seus deslocamentos		
Tácia Rocha (UEM/FAMMA) e Flávia Cristina Silva Barbosa (FAMMA)

25

43

62

4. Da mídia alternativa ao midiativismo: Observações históricas e conceituais sobre as
práticas de contestação midiática							
78
Henrique Mazetti (UFV)
5. Midiativismo, mídia alternativa, radical, livre, tática: um inventário de conceitos
semelhantes										
Leonardo Feltrin Foletto (PUC-RS/UCS/Unisinos)

95

6. Apontamentos estéticos e políticos do midiativismo				
Clécio Luiz Silva Junior (UFRJ)

111

7. Midiativismo: ferramentas da tecnologia discursiva e padrões de acesso ao discurso
Paulo Henrique Mendes (UFOP), Juçara Gorski Brittes (UFOP), Ana Luísa Ruggieri
(UFOP) e Dayana Barboza (UFOP)

132

8. Economia Narrativa: Do Midiativismo aos Influenciadores Digitais		
Ivana Bentes (UFRJ)

151

9. Os coletivos midiáticos e a midiatização do ativismo: Aspectos teóricos e empíricos de
pesquisa sobre produção e circulação de conteúdos acerca dos movimentos em rede no Brasil 170
Maria Clara Aquino Bittencourt (Unisinos)
10. O midiativismo na esfera pública: Cultura, apropriação e aprendizado tecnológico
Marcello Riella Benites (UENF), Carlos Henrique Medeiros de Souza (UENF) e Sérgio
Arruda de Moura (UENF)

192

11. Midiativismo, imprensa e a questão da ideologia
Hugo Mari (PUC-MG) e Eliara Santana Ferreira (PUC-MG)

212

12. Análise crítica do discurso da mídia: poder, contrapoder e emancipação
Ivandilson Costa (UERN)

226

13. Diálogos entre transativismo, comunicação de interesse público e educomunicação
Geane Alzamora (UFMG) e Lorena Tárcia (UNI-BH/UFMG)

245

14. Do Ensino à Práxis: Midiativismo como prática contra-hegemônica do jornalismo na
sociedade excitada
258
Emerson Campos Gonçalves (UFES)
15. Ativismo digital de favelas como formas de infraestrutura comunicacional urbana
Andrea Medrado (UFF), Renata Souza (UFRJ) e Taynara Cabral (UFF)

278

16. Desigualdades e prioridades políticas: Jornadas de Junho (2013) a partir do
Midiativismo de Favela
Leonardo Custódio (Universidade de Tampere – Finlândia)

300

17. Quando a periferia cria sua própria mídia: Perspectivas sobre cultura cívica na internet
Paula de Souza Paes (Université Grenoble Alpes – França) e Gabriela C. de Almeida
319
(UEPG)
18. Cartografia do midiativismo ambiental em Porto Alegre
Cláudia Herte de Moraes (UFSM) e Eliege Maria Fante (UFRGS)
19. As identidades coletivas no ativismo hodierno: revisão bibliográfica e proposta de
enquadramento teórico
Natasha Bachini (UERJ)

336

356

PARTE II: À PRÁTICA

20. Análise discursiva de alguns imaginários de verdade política dos novos movimentos
sociais no site CMI Brasil (Centro de Mídia Independente)
Cláudio Lessa (CEFET-MG)

379

21. Midiativismo na Bahia: o caso do cinema de brodagem afro-indígena e a rede de
jovens de axé
Ricardo Oliveira de Freitas (UNEB)

399

22. Midiativismo online e mutações em estruturas de produção de conteúdo informativo:
o caso do site francês Paris-luttes.info
416
Saulo de Assis Sáes Neto (Université Bordeaux Montaigne – França)
23. Pelas frestas do sistema de produção dos veículos de comunicação: estratégia artística
da Ação Bandeiras, do Coletivo Frente 3 de Fevereiro
436
Iulo Almeida Alves (Universidade Positivo) e Marília Flores Seixas de Oliveira (UESB)
24. Primeiramente, Fora Temer: Performances ativistas no noticiário ao vivo
Simone do Vale (UFRJ)

456

25. Identidades em movimento: midiativismo dos povos indígenas na materialidade
videográfica “demarcação já!”
475
Luana de Souza Vitoriano-Gonçalves (UEM) e Rafael de Souza Bento Fernandes (UEM)
26. Os jornalistas livres e militância virtual: representação de movimentos sociais
ocupando espaços digitais
Aline Borges (UFOP) e Luana Viana (UFOP)

491

27. Dimensões do Midiativismo no Brasil: 2013, o ano que não terminou
Arnaldo Telles Ferreira (UNOESC) e Caroline de Aquino do Amaral (UNOESC)

513

28. Entre o Ativismo Midiático e o Jornalismo: os valores-notícia e as práticas produtivas
nas narrativas da Mídia Ninja
533
Elaide Martins (UFPA) e Mayra Leal (UFPA)

PARTE III: PROCESSOS, NARRATIVAS E LINGUAGENS DO MIDIATIVISMO

29. Mídia digital e dados digitais em campanhas anticorrupção
Alice Mattoni (Scuola Normale Superiore di Pisa – Itália)

555

30. Ativismo de dados: novas formas de mobilização dos usuários nas plataformas
Gustavo Padovani (UFSCAR) e João Carlos Massarolo (UFSCAR)

575

31. O jornalismo transmídia da Mídia Ninja
Luciana Andrade Gomes Bicalho (UFMG)

590

32. Mídia NINJA não orgânica: quem são e o que pensam xs colaboradorxs sobre o
jornalismo
Agatha de Souza Azevedo (UFMG) e Carlos Frederico Britto d’Andrea (UFMG)

609

33. Uma interface discursiva do midiativismo: ethos e imaginários mobilizados em posts
629
do Jornalistas Livres
André Luiz Silva (CEFET-MG) e Rafael Angrisano (CEFET-MG)
34. A ideologia midiativista: por outras vozes nas manifestações de rua no Rio de Janeiro 651
Fafate Costa de Oliveira (UFRRJ) e Jaqueline Suarez Bastos (UFRRJ)
35. Construção da identidade ativista midiático na Rede Jovem de Cidadania
Luciana Anunciação (CEFET-MG)

664

36. Ciberativismo e identidade coletiva: uma adequação metodológica
Raul Nunes (UERJ)

679

37. Ciberativismo e jornalismo: a organização reticular do coletivo Jornalistas Livres no
ambiente online
Raul Ramalho (UFRN), Luciellen Souza Lima (UFBA) e Kênia Maia (UFRN)

698

38. Ativismo digital no Facebook – hábitos e posicionamentos dos usuários
Mariana Fagundes (UnB)

718

39. Uma abordagem enunciativa dos discursos de esquerda no Facebook
Izamara Barbosa Arcanjo Ferreira Silva (UFMG/Centro Universitário Newton)

736

40. O engajamento de atores políticos nas redes sociais: uma análise discursiva da
participação da deputada Margarida Salomão na campanha #meuamigosecreto
Mariana Ramalho Procópio (UFV)

758

41. Novas textualidades e Midiativismo: Uma análise de páginas feministas do
Twitter
Letícia Santana Gomes (CEFET-MG) e Giani David Silva (CEFET-MG)

774

42. Leitura discursiva do/no ciberespaço: padronização e resistência dos corpos
femininos
Ana Lúcia Dacome Bueno (UEM) e Roselene de Fátima Coito (UEM)

791

43. O uso das redes sociais para a proposição do imaginário da mulher no discurso
evangélico
805
Mônica Santos de Souza Melo (UFV)
44. Feminismo negro: usos, apropriações e possibilidades políticas das práticas
comunicativas midiatizadas
Pâmela Guimarães-Silva (UFMG)

820

45. Processualidades do midiativismo no acontecimento “eu não mereço ser
estuprada”
Marlon Santa Maria Dias (UFSM) e Viviane Borelli (UFSM)

838

46. Mexeu com uma mexeu com todas: feminismo em rede no combate ao assédio
860
sexual
Mariana Lemos de Morais Bezerra (UFRN), Kalianny Bezerra de Medeiros (UFRN)
e Juciano de Sousa Lacerda (UFRN)
47. Aspectos do ativismo prosumer: O caso do fórum de fãs “Rebellion”, da cantora
878
Britney Spears, no Brasil
Francisco Rüdiger (PUC-RS) e Otávio Daros (PUC-RS)
48. O culto virtual: reciclagem artística cibernética
Murilo Filgueiras Correa (UEM)

895

49. Desenhando o ciberativismo no Facebook: a potência da crítica em páginas de
ilustradores independentes
Adélia Barroso Fernandes (UNI-BH) e Leilane Tolentino Stauffer (CEFET-MG)

908

50. Comunidades Virtuais: Espaços de resistências?
Alexsandro Galeno Araújo Dantas (UFRN), Laís Karla da Silva Barreto
928
(Universidade Potiguar) e Ana Tázia Patrício de Melo Cardoso (UFRN/Universidade
Potiguar)
51. Retrato do vídeo-ativismo no Rio de Janeiro durante o mundial de futebol da
Fifa (2014)
Ana Lúcia Nunes de Sousa (Universitat Autònoma de Barcelona)

941

APRESENTAÇÃO

O impacto da consolidação das Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (NTICs) não foi só na Comunicação, reconfigurando a lógica midiática
tradicional, mas também no ativismo – trazendo novos contornos a um complexo
movimento de contínuas metamorfoses do discurso político que, segundo Jean-Jacques
Courtine, vivenciamos desde a década de 1960. Essas transformações levam, então, à
necessidade, para os diversos campos das Ciências Humanas, de pensar constantemente
novos objetos e novas práticas para as abordagens e análises contemporâneas. Surgem
novos discursos e métodos de militância em diversas conjunturas e contextos nos
quais se observam grandes desigualdades socioeconômicas, injustiças, intolerância,
não reconhecimento de direitos e de identidades, além do desgaste das democracias
representativas. E, nessa seara, como Boaventura Sousa Santos lembra, os Novos
Movimentos Sociais apresentam o potencial para produzir ações e argumentações
contra-hegemônicas, visando inverter as lógicas de opressão verificadas nos diversos
espaços estruturais de poder.
Neste e-book, uma coletânea de 51 artigos, o leitor encontrará reflexões sobre
novas práticas, objetos e metodologias de análise que sinalizam novas mutações
na discursividade política surgidas a partir dos avanços tecnológicos ocorridos
no âmbito das NTICs. Estão reunidos, aqui, trabalhos de diversos pesquisadores,
associados a universidades nacionais e internacionais e a diversos domínios das
Ciências Humanas (Estudos da Comunicação, da Análise do Discurso, da Filosofia
Política, entre outras áreas), que propõem investigar o fenômeno do Midiativismo e
conceitos afins. O livro divide-se em três partes que abarcam aspectos sincrônicos e
diacrônicos subjacentes ao midiativismo e a momentos da história política brasileira
e mundial: a primeira busca refletir sobre os fundamentos teóricos que sustentam os
conceitos supracitados, os contextos históricos em que emergiram, suas motivações
ideológicas, sua articulação aos Novos Movimentos Sociais e formas de realização;
a segunda apresenta análises de práticas midiativistas em diversos corpora; a terceira
reflete, entre outras interfaces, sobre os processos interativos no mundo online, nas
redes sociais, evidenciando as novas modalidades interativas instauradas em uma
sociedade pós-massiva, marcada por mídias estruturadas pela lógica “muitos-paramuitos”, sobre as especificidades de suas linguagens e narrativas.
Na primeira parte, podem-se observar algumas características gerais
estruturadoras das práticas de comunicação ativista. Para tanto, elencam-se
aqui algumas das mais salientadas pelos autores: visam alterar a realidade social,
são exercidas por sujeitos que compartilham sentimentos em torno de alguma
causa, pautam-se por ações solidárias, de intervenção direta, transgressiva,
visam atuar na construção de subjetividades políticas, por meio de um “saber-saber”, “fazer-sentir”, “fazer-fazer” e por linguagem que sinaliza experimentação
instaurando outras formas de partilha do sensível (BRAIGHI; CÂMARA);
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constituem-se como formas comunicativas dialógicas, libertadoras, podendo ser
exercidas por um único sujeito ou como parte das estratégias dos movimentos
sociais (PERUZZO); ligam-se às classes subalternas, desenvolvem ação contra a
unilateralidade das versões sobre os fatos e buscam pluralismo informativo (ROCHA;
BARBOSA); constituem laboratórios para novas experimentações comunicacionais
e políticas, com desejo de autogestão comunicativa, experimentação tecnológica
e criatividade (MAZZETTI); consolidaram-se a partir do conceito de contra-hegemonia, sendo marcadas, no âmbito da prática jornalística alternativa, por
“desinstitucionalização”, “descapitalização”, desprofissionalização e “audiência ativa”
(FOLETTO);pautam-sepeloregistroinloco,comusodeequipamentossimples,caracteriza-se por ser uma narrativa produzida dentro do movimento, expressa em primeira pessoa
(SILVA JR.); são tecnologias discursivas que ampliam a esfera pública, visando à quebra
de um modelo viciado de concessão de canais (MENDES; BRITTES; RUGGIERI;
BARBOZA).
Ainda quanto aos principais traços das práticas e discursos midiativistas, podemos destacar que resultam de uma suspeição diante dos meios corporativos, proporcionando autoformação e organização social e têm desenvolvido estratégias que
visam à comoção para além da informação – além de definirem-se como “mídia-multidão” (BENTES); desde o início, visavam não só dar visibilidade às narrativas,
mas produzir modelos comunicacionais horizontais (BITTENCOURT); consideram
como uma de suas ferramentas centrais o celular, que propicia espontaneidade de
ações e de autoaprendizado, além de se valerem do twitter como estratégia de agendamento (BENITES; SOUZA; MOURA); caracterizam-se por uma ubiquidade no
espaço público e potencializam a luta contra a mídia corporativa, considerada um
“Aparelho Ideológico do Estado” (MARI; FERREIRA); viabilizam o letramento crítico (COSTA); permitem pensar novas formas de aprendizagem a partir de ações
transmídia em comunidades de baixa renda e a educomunicação, que permite confrontar lógicas comunicativas verticalizadas (ALZAMORRA; TÁRCIA); permitem
implementar fluxos comunicativos horizontalizados, de todos para todos, mas correm o risco de serem colonizadas por oligopólios da mídia corporativa e, por isso, há
necessidade de uma educação para uma participação na rede de forma qualificada
(GONÇALVES); podem representar um tipo de infraestrutura comunicacional urbana a serviço da sobrevivência no dia a dia de uma comunidade carente, apresentando-se como táticas simbólicas que objetivam dar visibilidade aos subalternos (MEDRADO; SOUZA;CABRAL); podem ocorrer tanto offline quanto online e servir
tanto a sujeitos e movimentos que lutam contra a subalternidade, quanto a formas de
expressão moralmente conservadoras ou reacionárias (CUSTÓDIO); é democrática,
logo pode e deve estar nas mãos das comunidades (PAES; ALMEIDA); permitem a
manifestação tanto de singularidades, quanto de movimentos em prol de uma causa,
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como o movimento ambientalista (MORAES; FANTE); sinalizam uma relação entre
identidade pessoal e social, na qual enquadramentos individuais parecem confluir e
se aglutinar em um enquadramento coletivo, o que sinaliza uma inversão no processo
de identização (BACHINI).
É mais ou menos nessa toada que se conforma uma noção para o Midiativismo
(muito mais interessada em fomentar o debate do que fechar o sentido), que deságua,
a seguir, nos exames da prática. Assim, nas segunda e terceira parte do e-book o leitor
acessará um panorama geral sobre diversas possibilidades de análise dos discursos
midiativistas a partir de diversos corpora e suportes digitais ou de mídia tradicionais,
além de poder entender características específicas dos processos interativos, das narrativas e linguagens do midiativismo contemporâneo.
Nesse contexto, têm-se como autores e propostas na seção dois: Lessa, a partir
da Análise do Discurso Francesa, busca descrever os “imaginários sociodiscursivos”
manifestados a partir do exame de três links do site do Coletivo de Mídia
Independente (CMI); Freitas analisa a prática midiativista de dois grupos produtores
de comunicação comunitária no Sul da Bahia, um na periferia urbana de Salvador
e outro situado na periferia rural; Sáes-Neto propõe uma análise do site francês
luttes.info, observando consequências e riscos para uma efetiva democratização da
informação em sites informativos produzidos de modo colaborativo; Alves e Oliveira
voltam a atenção para a Ação Bandeiras, do Coletivo Artístico Frente 3 de Fevereiro,
que se infiltrou em uma transmissão televisiva de partida futebolística a fim de veicular
a imagem da bandeira “Brasil Negro Salve”, uma manifestação de arte ativista
que visa à subversão, desconstrução e infiltração em meios de comunicação; Vale
analisa performances ativistas no noticiário ao vivo durante as manifestações Fora
Temer; Vitoriano-Gonçalves e Fernandes examinam a produção de vídeos por povos
indígenas durante o movimento “demarcação já”; Borges e Viana buscam entender
as manifestações dos Jornalistas Livres em espaços digitais; Telles-Ferreira e Amaral
propõem uma análise do grupo Anonymous brasileiro, buscando refletir sobre suas
ferramentas de legitimação; e, finalmente, Martins e Leal têm como corpus a fanpage
do Mídia Ninja, a partir da qual buscam observar os valores-notícias, bem como as
práticas produtivas desse coletivo.
Mattoni, convidada internacional, inicia a parte do e-book sobre outros
processos, narrativas e linguagens do Midiativismo, com uma reflexão sobre o papel
da mídia digital em duas campanhas anticorrupção na Itália e na Espanha. Padovani
e Massarolo estudam novas formas de produção de subjetividades em rede a partir do
exame da prática do ativismo de dados, entendida como nova forma de mobilização
de usuários no ambiente de uma cultura participativa. Bicalho, por sua vez, analisa
o aspecto transmídia na prática do jornalismo do coletivo Mídia Ninja. Azevedo e
d’Andrea, a partir de um questionário survey, entrevistaram oitenta colaboradores do
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Mídia Ninja a fim de observar de que maneira suas práticas jornalísticas se afastam ou
se aproximam da deontologia jornalística, com foco nas novas formas de jornalismo
alternativo. Silva e Angrisano, à luz da Análise do Discurso, refletem sobre o conteúdo
ativista da página Jornalistas Livres, buscando observar as estratégias discursivoargumentativas a partir do uso da ironia, da intertextualidade e do discurso militante.
Oliveira e Bastos realizaram entrevistas e observação participante durante os protestos
do Rio, visando entender o lugar de fala da mídia independente pautada por um
ativismo militante. Anunciação, como recorte de estudo de mestrado, evidenciou o
processo de construção da identidade de ativistas midiáticos que atuaram na Rede
Jovem de Cidadania. Nunes passa em revista três teorias sobre movimentos sociais,
visando compreender o conceito de identidade coletiva, as dimensões solidárias,
conflitivas e transformadoras que a estruturam. Ramalho, Lima e Maia voltam
atenção para as principais características das plataformas digitais implementadas
pela rede de coletivos de comunicação Jornalistas Livres, identificando uma forma de
fazer distinta do jornalismo tradicional.
Na terceira parte, são diversas as análises a partir da plataforma Facebook:
Fagundes, em uma perspectiva interacionista, observa como usuários se apropriam de
notícias políticas postadas em tal plataforma. Arcanjo, à luz da teoria da enunciação,
busca entender como diversas páginas de tendência ideológica da esquerda produzem
estratégias de produção. Procópio volta sua atenção para a análise de estratégias
da deputada Margarida Salomão para publicizar engajamento à campanha
#meuamigosecreto, verificando as imagens projetadas pela política. Ainda, a
coletânea apresenta várias análises acerca de questões de gênero: Santana-Gomes
e David-Silva, à luz das noções de imaginários sociodiscursivos e da prova retórica
do ethos, propõem uma análise de páginas feministas. Bueno e Coito analisam
contrastivamente imagens do corpo feminino na grande mídia e na Internet, a fim de
pensar sobre as relações de poder que se instituem para as mulheres na constituição
de suas identidades. Melo, a partir do conceito de imaginário sociodiscursivo e
de midiatização do discurso religioso, analisa os possíveis imaginários da mulher
mobilizados no discurso evangélico nas redes, produzido pela pastora Elizete
Malafaia na campanha “Minha família é minha propriedade”. Guimarães-Silva
debruça-se sobre a manifestação do feminismo negro, propondo um recorte histórico
para mostrar como esse movimento tem implementado práticas comunicativas, a
partir de referenciais teóricos da Análise Crítica do Discurso. Dias e Borelli, a partir
de técnicas de mapeamento online, observação encoberta não participativa para
coleta de dados e leitura semiológica, investigam a mobilização “eu não mereço ser
estuprada”. Já Bezerra, Medeiros e Lacerda analisam como as redes têm contribuído
para o movimento feminista, a partir de um exame de posts do Facebook, da ONG
Think Olga, quando da campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas”.

18

O e-book apresenta ainda estudos que investigam a ação midiático-ativista em
contextos artístico e de celebridades: Rüdiger e Daros analisam o fórum de fãs Rebellion, da cantora Britney Spears, buscando entender as características do chamado
ativismo prosumer, a partir de um fandom brasileiro, considerado um palco de ciberativismo mercantilizado. Já Filgueiras-Correa visa observar manifestações cibernéticas em torno da esfera artística voltada à ação de práticas libertárias de engajamento.
Ao final, retomando a perspectivas mais comumente trabalhadas na publicação, Barroso-Fernandes e Stauffer analisam, à luz da Análise do Discurso Francesa,
os critérios de publicação de quatro ilustradores independentes brasileiros em charges e tiras no Facebook. Já o artigo de Dantas, Barreto e Cardoso apresenta um estudo do papel exercido pelas hashtags #impeachment e #nãovaitergolpe no processo de
acomodação (ou de resistência) social. Por fim, Sousa volta-se para o videoativismo,
buscando diferenciar os tipos de vídeo participativo, “radical vídeo”, vídeo alternativo, vídeo comunitário de combate, elencando ainda, os cine-fóruns, oficinas de
formação em audiovisual, TVs de rua, videoarte, cinema, entre outras modalidades,
num panorama das produções na Copa do Mundo em 2014.
Como se pode perceber, os artigos desta coletânea parecem indicar o quão
complexo e multifacetado é o campo do fenômeno aqui abordado e de suas
possibilidades investigativas no que tange à formação de corpus, de suportes e de
abordagens teórico-metodológicas. Indaga-se, assim, que, de alguma forma, este
e-book conseguiu alcançar seu intento quanto ao fomento de discussões acerca do
conceito do Midiativismo e ao estímulo de análises das diversas iniciativas do gênero
que vêm sendo empreendidas no Brasil e no mundo ao longo dos últimos anos. Cabe
ao leitor agora nos ajudar com o objetivo derradeiro: alargar os horizontes do campo,
potencializando tanto o pensar crítico/aprofundado sobre o conceito em questão,
quanto o empreendimento de ações diretas mediatizadas – senão a visibilidade de
tantas iniciativas que já estão a ocorrer.

Os organizadores
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“Midiativismo: uma espécie de filho histórico de John Dewey”
Muniz Sodré1
Midiativismo é guerrilha eletrônica. A expressão é velha e nova: velha porque décadas atrás se falava de guerilla-television para opor mídia alternativa ao
monopólio das ondas hertzianas; nova porque agora não mais se trata de tevê,
mas de toda a parafernália de que se reveste a comunicação eletrônica. Sem maiores limitações de idade biológica, o fenômeno parece, entretanto, pender para as
novas gerações, essas que sabem combinar o poder mobilizador das redes com a
força presencial das ruas.
Assim é que da gigantesca mobilização de jovens nas ruas de Washington,
em fim de março de 2018, para deslanchar o maior movimento pelo controle de
armas da História dos EUA, se pôde colher a seguinte reflexão de um dos líderes
do movimento, um estudante de 17 anos: “Sabe quando seu pai diz ‘não sei como
enviar uma iMessage’ e você responde ‘me dê o celular, eu cuido disso’? Infelizmente, é isso que temos que fazer com o nosso governo. Nossos pais não sabem
como usar a merda da democracia, então nós temos que fazer”.
Noutro plano, noutro país (Cuba), o midiativista Abraham Jimenez Enoa,
de 29 anos, diretor editorial da revista digital El Estornudo (O Espirro), detém o
Prêmio Gabriel Garcia Márquez de Jornalismo (2017) por uma reportagem crítica
à situação social na ilha. Apesar da censura, ele deposita esperança na imprensa
alternativa e garante: “Quem quiser fazer um jornalismo sério e de qualidade poderá fazê-lo realmente em Cuba”. Pressões, ele admite, haverá sempre, mas “em
Cuba, ninguém te dará um tiro na cabeça por fazer jornalismo, nem te perseguirá
para deixar essa vida. Cada jornalista decide se quer se somar ao circo da imprensa oficial ou aos novos ares da imprensa independente”.
Aí estão descritas duas situações bastante diferentes, mas paradigmáticas
no que toca à pergunta global sobre as possibilidades históricas do jornalismo em
meio à grande crise de seus suportes tradicionais. Uma modulação dessa pergunta: Seria possível conceber o jornalismo como um projeto político maior do que o
“jornal” em si mesmo? Já em 1920, o educador e filósofo pragmatista americano
John Dewey dizia que o jornalismo deveria ir além do mero relato objetivo de
Possui mestrado em Sociologia da Informação e Comunicação pela Université de Paris IV (Paris-Sorbonne)
(1967) e doutorado em Letras (Ciência da Literatura) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1978) e
é Livre-Docente em Comunicação pela UFRJ. Atualmente é Professor Emérito da UFRJ. Foi Presidente da
Fundação Biblioteca Nacional de 2005 a 2011, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Possui cerca de 30
livros publicados nas áreas de Comunicação e Cultura. sodremuniz@hotmail.com.
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acontecimentos (o modelo em que a imprensa “reporta” e o leitor consome) para
se tornar um meio de educação e debate públicos.
Favorecendo o diálogo direto entre cidadãos e jornalistas, a atividade jornalística, mais do que “reportar”, teria em seu âmago a promoção de uma “conversa” pública. Por exemplo, no acompanhamento de uma crise política ou econômica, o jornalismo iria além do noticiário detalhado –– supostamente capaz de
apresentar uma radiografia generalizada dos acontecimentos –– para se converter
num diálogo civil em que se vislumbrasse, nas dobras lógicas do fato em sua totalidade, o desfecho virtual da crise.
O midiativismo é uma espécie de filho histórico de Dewey, filósofo e educador de que muito se valeram teóricos brasileiros da educação.
Mas e a imprensa brasileira? Desde o seu nascimento, ela deixa entrever o
poder multissecular de uma estrutura político-social que resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios mais profundos. Para Faoro (2001, p. 866)2:
[...] o capitalismo politicamente orientado –– o capitalismo político, ou o pré-capitalismo ––, centro da aventura, da conquista e da colonização moldou a realidade
estatal, sobrevivendo, e incorporando na sobrevivência, o capitalismo moderno, de
índole industrial, racional na técnica e fundado na liberdade do indivíduo –– liberdade de negociar, de contratar, de gerir a propriedade sob a garantia das instituições.

Nesses termos, o patrimonialismo apresenta-se como um tipo de domínio
do Estado –– mais flexível do que o patriarcalismo e menos arbitrário que o sultanismo –– por uma comunidade política que comanda os negócios, mesmo quando estes são inicialmente públicos, como ações de natureza privada ou familiar.
A legitimidade social dessa forma de poder está assentada no “tradicionalismo”
(em que o passado justifica atemporalmente o presente), que incorpora os mecanismos de produção do capitalismo sem se abrir para as formas modernas de
propriedade.
Segundo Faoro (2001, 737),
[...] a compatibilidade do moderno capitalismo com esse quadro tradicional, equivocadamente identificado ao pré-capitalismo, é uma das chaves da compreensão do
fenômeno histórico português-brasileiro, ao longo de muitos séculos de assédio do
núcleo ativo e expansivo da economia mundial, centrado em mercados condutores,
numa pressão de fora para dentro.

Decorre desse tipo de domínio –– a aliança patrimonialista do Estado com
uma camada social de características comunitárias ou familiais –– a estrutura da
2

FAORO, Raymundo. Os donos do poder. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2001.
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mídia persistente até hoje na realidade brasileira. Isso vale para toda a imprensa
escrita, mas se torna mais nítido no caso das comunicações eletrônicas.
De fato, apesar de não ser de conhecimento amplo da população, rádios e
TVs abertas no Brasil operam com concessões públicas: o conteúdo transmitido
pelo rádio e pela TV trafega pelo ar, no chamado espectro eletromagnético, como
um bem público. Para transmitir sua programação, as emissoras precisam, portanto, de uma autorização do Estado, embora seja utilizada para fins privados. A
radiodifusão opera sem critérios claros e com privilégios estranhos a um sistema
democrático, já que a Lei n.º 8.987/95, que define as concessões públicas, vale para
todas as modalidades de serviço, exceto para a radiodifusão. Há uma concentração de poder da radiodifusão entre empresários e políticos, esses últimos ditando
as regras e não cumprindo o que já foi previsto por lei. É mínima a participação
da sociedade no debate sobre a concessão e renovação das outorgas, que acontece
sem responder a qualquer critério público.
Diante desse aparato aparentemente esmagador, as esperanças democráticas arrefecem, cresce o desânimo civil. Mas o midiativismo nos diz outra coisa,
são decididamente alentadores os textos constantes deste volume. Todos eles parecem querer repetir o antigo bordão, segundo o qual “a viagem de mil quilômetros começa com um simples passo”.
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RESUMO
Não é de hoje que podemos observar movimentos de resistência e luta na nossa sociedade. Mas qual o papel das mídias nesses ativismos? E, atualmente, como as redes sociais
digitais se integram a esses movimentos, potencializando-os? O presente trabalho busca
levantar essas e outras discussões que, para nós, são tangentes à busca pela definição do
conceito de midiativismo – objetivo, como se anuncia, deste artigo – incitando reflexões
sobre o que se aproxima ou se aparta em relação a ele. Nesse sentido, buscamos problematizar o uso de termos comumente colocados em linha, tais como o “ativismo midiático”, mídia alternativa, livre e radical – entre outros. Ainda que o propósito seja chegar
a uma definição, concordamos que o conceito que buscamos está em constante (re)
construção, frente sobretudo às mutações das tecnologias. Assim, procuramos observar algumas reflexões acerca da expressão, tragando para o nosso estudo contribuições
diversas. Delineamos, no entanto, o que é ativismo e, em seguida, a função mídia que
lhe contribui na formação do quase-binômio. A proposta conceitual, enfim colocada, é
demarcada a ressaltar a importância do sujeito midiativista, a partir da implementação
da prática num conjunto de frentes que obrigatoriamente prestam ao objetivo elementar da ação social com objetivos de mudança da realidade em benefício comum.
PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Ativismo. Ativismo midiático.
Para citar este capítulo:
BRAIGHI, Antônio Augusto; CÂMARA, Marco Túlio. O que é Midiativismo? Uma
proposta conceitual. In: BRAIGHI, Antônio Augusto; LESSA, Cláudio; CÂMARA,
Marco Túlio (orgs.). Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática. CEFET-MG:
Belo Horizonte, 2018. P. 25-42.
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O que é midiativismo?
Uma proposta conceitual

1 Falar de midiativismo, por quê?
Quem tem consciência para ter coragem
Quem tem a força de saber que existe
E no centro da própria engrenagem
Inventa a contra-mola que resiste
(João Ricardo; João Apolinário)

Não faz muito tempo, vimos índios, em Brasília, atuando como ativistas pela
demarcação de terras. Ainda que sofrendo nas mãos arbitrárias da polícia, pensavam
pior seria passar pelo jugo da bala latifundiária. O grito não cessa, mesmo diante do
aferro militar. O que se impugna, o que se demanda, a palavra dos tribais, ouvimos,
analisamos, compreendemos. Damos espaço em nossa agenda a uma voz e um
rosto que se dão, projetados nos pixels dos monitores que nos valem (nos nossos
smartphones e no PC – pela mediação de canais pouco convencionais, se assim
podemos classificá-los)1.
No ensejo, então, nos questionamos: desde quando os índios empreendem resistência e luta nesse país? Não é de hoje, certamente – e talvez ainda esteja em nosso
gene social, se é que isso existe, do sangue aborígine que ainda abrasa nossas terras,
mais do que conjecturavelmente poderia passar por nossas artérias, ao ímpeto de
quem não se emudece, e obra, diante das injustiças sociais. Pudera os nossos nativos
habitantes utilizar os mecanismos de comunicação que temos hoje, talvez a história o
fosse (um pouco) diferente, ao menos na manutenção da tenacidade e nas estratégias
de oposição ao opressor português.
Onde nós vimos o que assistimos? Não fora nos media, garantimos. Os déspotas mudam e os problemas se mantêm. Mais de quinhentos anos passaram-se, as
sociedades complexificaram-se e vivemos hoje – guardadas as proporções – também
tempos intricados – para não usar sombrio, o recorrente termo emplacado nas redes
sociais digitais. É de lá, no entanto, que surgem estratégias diversas de articulação
cidadã, da possibilidade de ver o que o telejornal das 20h apaga. Na contramão,
diversas pessoas, algumas até articulando coletivos, transmitindo em tempo real a
Importante mencionar desde o início que este capítulo traz avanços e novas reflexões, ainda que adaptando ideias e textos presentes na tese Análise do discurso midiativista: uma abordagem às transmissões simultâneas do Mídia Ninja (BRAIGHI, 2016).
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dinâmica evenemencial no tempo mesmo de sua realização. Entre elas, a dos acontecimentos que não gostaríamos de ver, mas deveríamos. Eles existem e, como se dão,
sei mais agora.
Méritos reconhecíveis à parte, façamos como Umberto Eco (2015) nos alertou.
Nem tanto ao mar dos integrados, pois demais é aceitar falácias que são posta(da)
s, tais como, a afirmação de que as novas tecnologias de informação e comunicação
forjam, apenas hoje, conceitos como o midiativismo – ou à terra dos apocalípticos
que negam as contribuições destas às ações sociais. É evidente que elas conformam
particularidades ao conceito e, principalmente, à prática. No entanto, observa-se,
não apenas no senso comum, a reentrante confusão acerca do que de fato representariam signos linguísticos, como o supracitado e a total falta de reconhecimento acerca
de práticas que vêm sendo implementadas no Brasil (e no mundo) há muitos anos.
Nesse sentido, surge (ou retorna) uma pergunta para a qual (ainda) buscamos
resposta(s): o que é o midiativismo? É o que, aqui, visamos responder – ou ao menos
esquentar o debate sobre – nos alvitrando a apresentar uma proposta conceitual. À
primeira vista, pode-se pensar em uma simples fusão das palavras: mídia e ativismo.
Mas como fundamentar tal definição?
Busquemos a terminologia até no meio acadêmico e encontraremos variadas
acepções que, ainda que muito próximas, deixam passar contradições e nos abdicam diante do questionamento sobre a largura da linha que divide outros conceitos
– como mídia livre, radical, de guerrilha ou, simplesmente alternativa, entre tantos
outros. Parece-nos interessante, assim, distinguir, de largada, o que não pode ser o
midiativismo – como se dará nas primeiras páginas deste estudo.
Observando a carência de definição objetiva, outras pesquisas recentes também
têm se debruçado na busca de um conceito melhor definido do midiativismo. Eusebio
(2016), por exemplo, apresenta, de forma resumida, uma ideia que nos ajuda a chegar
nesse objetivo. Para ele, “[...] é a teoria do ativismo que utiliza a mídia e as tecnologias de comunicação para os movimentos sociais e políticos” (online), ressaltando, inclusive, a importância e a utilização da Internet nessa consolidação da prática.
Nesse sentido, queremos nos valer também de recortes como este, apresentando aos
interessados no tema outras leituras possíveis, com as quais concordamos e afiançamos o que o midiativismo também pode ser (ajudando-nos, ainda, na delimitação
que buscamos).
Carroll e Hackett (2016) entendem que, devido à pluralidade de causas e identidades reivindicadas em ações ativistas que se valem de mídias, observa-se uma incerteza sobre a definição mais clara do que é o midiativismo, ainda que o considerem
como um sistema de ação, distinguindo seu papel na formação social emergente2. Não
Nessa linha, Sartoretto (2016), por exemplo, acredita que o midiativismo nasceu da necessidade da representação da pluralidade de grupos e classes existentes na sociedade atual, sendo, então, um espaço para
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obstante, tangenciaremos essa perspectiva de fundo motivador, relacionado ao mote
reclamado/defendido –preocupando-nos, talvez, mais com a concepção ideológica/
incentivadora do/ao sujeito que protesta e porta uma mídia com fins determinados.
Vale o registro ainda de que nos assentamos em um horizonte mais amplo;
autores como Assis (2006) e Maciel (2012) relacionam o midiativismo com a produção capitalista e uma forma de resistência ao sistema imposto em nossa sociedade.
Consideramos também, nessa mesma trilha, que a prática perpassa a vivência social,
entendendo “[...] a necessidade de se compreender seu processo de formação e suas
formas de produção e apropriação das mídias” (MACIEL, 2012, p. 41). Não obstante,
nossa missão neste texto estará mais relacionada à apreciação da prática, buscando
o delineamento teórico-prático que possibilita, senão uma determinação definidora,
provocar o debate que permita avançar nessa direção, a partir de inferências diversas
que apresentamos a partir de agora.
Feitas essas considerações, sentimo-nos mais tranquilos para, em seguida, tentar propor um significado mais fechado para o midiativismo, problematizando sobre
o que é o ativismo, como ele vale-se das mídias (e não o contrário) para findar com a
conceitualização diligenciada.
2 O que o midiativismo não pode ser
Como dissemos, em primeiro lugar, ainda que as linhas sejam tênues, consideramos que deve haver um esforço no sentido da delimitação espacial e de caracterização não apenas do que o midiativismo seja, mas, sobretudo, do que ele não é, dando,
inclusive, créditos e credenciais a áreas comumente confundidas com ele.
De início, podemos problematizar sobre a construção “ativismo midiático”.
Tal expressão não se refere propriamente a um conceito, mas seria uma construção
substantiva (quase adjetiva, às vezes, se considerarmos a lógica do valor envolvido)
que pode designar um conjunto de ações sociais que se valem das mídias (sejam elas
físicas ou veiculares). Em português, tal reflexão parece mais fácil do que ao pensarmos com o inglês (media activism x mediactivism), posto que não se vê, em geral, a
ocorrência mediatic ativism. Mas o que ela realmente revela sem uma relação direta
com a ação que classifica?
Ainda sem trabalhar os conceitos, Mídia Livre, Mídia Radical e Mídia Comunitária para nós são formas de ativismo midiático, mas não são midiativismo em
“discussão e troca de informações” (SARTORETTO, 2016, p. 120). Temos certas reservas quanto ao termo
“representação”, o que não parece ser muito da perspectiva midiativista. Também não entendemos que seja
relativo apenas à sociedade “atual” (presente); todavia, vale o destaque da pesquisa – nossa intenção não é
omitir frentes, mas colocá-las em discussão. Ainda assim, nossa proposta, aqui, não é tratar de origens ou de
carecterísticas como as abordadas, mas focar mais nos aspectos ligados à lógica da práxis, onde concordaríamos com Sartoretto (2016) quanto ao aspecto de incitação ao trabalho crítico proveniente do midiativismo.
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acepção. Podemos dar como exemplo alguns textos da professora Cecília Peruzzo
(2007; 2013). Ela apresenta uma relativização ao abordar a comunicação comunitária, considerando que o comportamento de autorrepresentação dos integrantes da
comunidade, ao usarem as ferramentas (a mídia material) e ao buscarem espaço nos
media, constitui uma forma de ativismo midiático3.
Também não consideramos que o midiativismo seja o mesmo que mídia alternativa, posto que, por ter em si o gene, o primeiro poderia ser classificado com “um
tipo de” (e não “a”) frente de revés. Em nossa opinião, o segundo, em conceito, é
guarda-chuva (ou topo de árvore, como queiram), abarcando todos os outros com as
suas diversas especificidades. Valemos-nos de observações diversas para esse ponto de
vista, tais como, Rendeiro (2003) e Cris Atton (2002).
Carroll e Hackett (2016), por exemplo, tratam o midiativismo como (uma) mídia alternativa, elencando como possíveis causas a essa classificação o baixo custo
de produção e a independência de grandes interesses econômicos. Concordamos que
esses indicadores estejam alinhados com a perspectiva alternativa, mas o midiativismo é mais do que isso. Em outras palavras, ainda que esteja em linha (vertical) com a
mídia alternativa, ele guarda idiossincrasias que estão para além da matriz.
Com as recentes tecnologias de informação, a mídia alternativa ganhou novas
formas de fazer, originais formatos e espaços, ficando cada vez mais inserida na Internet, ocupando, assim, o ciberespaço. Revisitando Peruzzo, Parente (2014) afirma que
a mídia alternativa “[...] se recria por meio de novos formatos digitais que o avanço
tecnológico favorece” (PERUZZO, 2009 apud PARENTE, 2014, p. 9). Nesse sentido,
ainda que encontremos traços da mídia alternativa no que buscamos conceituar aqui,
não podemos nos perder em índices e nos restringir a esse conceito já tão bem trabalhado por outros pesquisadores, condicionando o midiativismo.
Dentro da perspectiva alternativa, para nós, encontrar-se-iam outras frentes,
como a Mídia Livre, que, por sua vez, também não poderia ser confundida com o
midiativismo. Entendemos que o compromisso primeiro da Mídia Livre é de um ativismo social direcionado. Ainda que a sociedade se beneficie das suas investidas, ela
e as respectivas problemáticas dela são objeto de uma luta primeira em torno da democratização da comunicação. Há uma especificidade, então; há um foco e uma luta
clara, o que contrasta com o caráter genérico do midiativismo como prática – que
pode se relacionar a qualquer causa4 (BRAIGHI, 2016).
Outra frente bastante enleada com Midiativismo é a Mídia Radical. Aragão
e Freitas (2015), por exemplo, relacionam os dois conceitos equiparando suas ativiRatifica-se: a autora não fala em midiativismo, mas é comum verificar que pesquisadores utilizam os fragmentos em que Peruzzo trata de ativismo midiático para definir um conceito que nada tem a ver.
4
Não elucubramos ainda que o midialivrismo seja uma forma de midiativismo, mas poderia ser assunto para
um próximo trabalho.
3
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dades no ciberespaço, como alternativa à mídia tradicional. Para os autores, a mídia
radical é uma espécie de aprofundamento da mídia alternativa, pois enraíza questões
socioeconômicas contrariando a lógica de produção capitalista – com o que concordamos. O conceito de tal frente, no entanto, amplia-se no que tange à mediação e às
forma de combate à opressão.
Para Downing (2004), existe uma variedade muito grande de mídias alternativas que empreendem ações no sentido apresentado anteriormente. Contudo, quando
os integrantes de determinado veículo assumem uma atitude que vai ao cerne das
questões que ambicionam defender, quando lançam forças frente à opressão, quando
há um confronto com edificação de sentido político (na concepção mais ampla do
termo), tem-se a demonstração verdadeira do que seria ser radical. Assim, a priori,
pareceria haver uma aproximação muito mais clara dessa terminologia com o midiativismo.
Todavia, o conceito parece amplo demais (posto que não se encerra nas poucas
linhas que evidenciamos anteriormente) a abarcar com escassa precisão de que (tipo
de) mídia se está falando. Na mesma medida, essa radicalidade, em nossa opinião,
só poderia ser exercida efetivamente por aqueles que são diretamente afetados pelos
problemas para os quais se buscam as causas; e é talvez aí que resida a justificativa do
lugar especial que os movimentos sociais têm na obra de Downing (2004) – diferentemente, salientamos, do midiativismo, a ser exercido também por alguém que é afim
da causa defendida.
Talvez essas sejam as terminologias com barreiras mais frágeis, vistas quando das relações tênues que são expostas ao conceituarmos iniciativas cidadãs que
se valem das mídias na defesa de variadas causas sociais. E ratifica-se: o ciberespaço
quiçá seja o basilar responsável pelo advento das controvérsias. Aliás, é muito comum
vermos ainda investidas no sentido de condicionamento de determinados fenômenos
(principalmente aqueles que ganham relevância por sua projeção na Web), dadas as
suas especificidades, com variações das terminologias acima relacionadas, ajuntando
prefixos e sufixos em variados neologismos. É preciso ter, assim, cuidado nas leituras,
observando com parcimônia do que é precisamente que se fala em cada caso estudado. Não defendemos com isso uma espécie de purismo do midiativismo, mas tão
somente o estudo das separações conceituais que nos permitam aprofundar mais e
melhor diante dos acontecimentos porvindouros, sem termos necessariamente que
nos reinventar a cada novo evento.
O midiativismo, assim, não é ciberativismo, como não é mídia de guerrilha5, e
tampouco tem qualquer relação de outras expressões que poderiam apenas esticar,
em verdade, a trilha de termos. Concordamos que ele está em formação, ou mutação,
diante dos adventos tecnológicos, mas não se pode permitir que as fronteiras, ainda
5

Sobre o assunto, vide Braighi, Emediato e Antunes (2016).
30

PARTE I: Do conceito...

que diminutas e até imperceptíveis a olhos práticos, com outras frentes sejam adulteradas.
3 O que dizem sobre o midiativismo, e concordamos...
É importante apresentar algumas concepções que direcionam nosso caminho
em torno do conceito que visamos apresentar. De partida, podemos expor as considerações de Huesca acerca do midiativismo, indicando que tal ação é produzida pelas
ondas do “[...] rádio, televisão e (em) outras práticas midiáticas que têm como objetivo a mudança social, geralmente se engajando em algum tipo de análise estrutural
preocupada com as formas de poder e a reconstituição da sociedade em arranjos mais
igualitários” (HUESCA, 2008 apud HUG, 2012, p. 275, tradução nossa)6, em senda
que percorremos.
Alice Mattoni (2013), autora italiana, vai nessa mesma linha, mas distingue
o ativismo na mídia daquele que se dá sobre a mídia e o que ocorre pela mídia.
O “activism in media” evidencia-se quando se usam as tecnologias de informação
como espaço de criação de conteúdo para promover mudanças. Além disso, trata-se
das mudanças na representação midiática, servindo como divulgação dos pontos de
vistas daqueles que foram silenciados pela grande mídia. A autora considera o movimento da contracultura exemplo dessa forma de ativismo, já que procura questionar
e combater a cultura dominante, atualmente impulsionada pelas novas tecnologias,
que facilitam tal processo. A Adbuster Media Foundation é um exemplo disso. A associação, fundada no Canadá em 1989, mantém uma revista e se define como espaço
de resistência contra a cultura do consumo ao qual o mundo está inserido, realizando, portanto, o “ativismo na mídia”.
O “activism about media” pode ser considerado o movimento social em si,
objetivando a reforma política da mídia. Além disso, a mídia pode ser um meio de
conexão entre esses movimentos, com a participação efetiva nesses processos, e o
fornecimento de informações, conteúdos e infraestruturas. A autora cita o site Wikipédia como exemplo, já que permite a produção de conteúdo público online, em que
todo internauta pode criar e editar informações que lhe são caras.
Já o “activism through media”, o que mais nos interessa e dialoga melhor com
o tipo de midiativismo que visamos trabalhar, seria um processo de mobilização, que
alude em como cada ativista usa as mídias de maneira diferente para atingir seus objetivos e servir aos seus movimentos (dos quais faz parte, efetivamente ou não), com
ações que extrapolam as redes sociais digitais e ganham as ruas. A autora destaca a
Tradução nossa para: “Activist media are radio, television, and other media practices that aim to effect
social change and that generally engage in some sort of structural analysis concerned with power and the
reconstitution of society into more egalitarian arrangements”.
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facilidade que as novas tecnologias de informação trouxeram para esse registro e produção de conteúdo, principalmente com os smartphones e o acesso à Internet e redes
sociais digitais, independente do local, o que leva o usuário a praticar o midiativismo
– ainda que não se considere um ativista.
Estamos, no entanto, preocupados aqui com a simbiose. Para nós, por um lado,
mediação sem ativismo é registro midiático simples, o que contraria parte da ideia
apresentada no parágrafo anterior. Por outro lado, ação direta sem o artefato medium é ativismo puro. É na intercessão das duas frentes, e quanto mais simultâneas
possível, que se daria o midiativismo. E como se faria possível tal tautocronia?
Concordamos com Huesca (2008 apud HUG, 2012) que o rádio e a televisão
possam dar contar dessa sincronia, fazendo com que o midiativismo seja exercido
com plenitude, visando promover a mudança social a partir de sua ampla divulgação.
No entanto, tais veículos não permitem uma participação mais efetiva na produção
do conteúdo, de forma colaborativa e engajada, dado o custo de sua concessão e
manutenção.
A Internet, ao contrário, é perspicaz na maior divulgação e simultaneidade de
transmissão de informação, além de abrir espaço para sujeitos antes silenciados devido à dificuldade de conseguir espaço nos meios tradicionais de comunicação. É evidente que a forma de se produzir e realizar comunicação também se alterou, conquistando novos meios e produtos. Consequentemente, essas mudanças modificaram a
forma de consumir a informação e a vivência prática dela, expandindo a produção de
conteúdo para quem a utiliza. Nesse contexto, a Web apresenta-se como baluarte de
um novo processo comunicacional e ativista, já que ela popularizou e facilitou a prática do midiativismo (e até do que se conjectura ser e se chancela como midiativismo)
pela sua praticidade e instantaneidade, firmando-se como a forma mais democrática.
Meikle (2002 apud HUG, 2012) acredita que o midiativismo abarca essas outras
formas intermediárias de apropriação de mídia, outrora consideradas incompletas e
temporárias. Mais recentemente, o autor trabalhou o ativismo na Internet baseado
no conceito apresentado por Berners-Lee de “intercreativity”. De forma resumida, o
termo supera o conceito de interação dos interlocutores, ao passo que os usuários da
Internet são capazes de criar conteúdos entre si, realizando novas tarefas e solucionando problemas.
Meikle (2010), então, ampara-se nesse conceito para a análise do ativismo na
Internet a partir de quatro aspectos: textos, táticas, estratégias e redes. Os textos são
releituras ou subversões de conteúdos já existentes; as táticas abordam a desobediência civil eletrônica, podendo culminar em novas formas de protesto; as estratégias
baseiam-se na mídia alternativa, centrada no sujeito participante; as redes referem-se
à Internet propriamente dita e às conexões que ela permite realizar em fóruns, interações e campanhas, criando, então, um novo modelo de mídia.
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Concordamos, dessa maneira, que o midiativismo7 pode ser um conceito que
se apropria da “intercreativity”, abarcando as formas anteriormente relatadas de ativismo sobre a mídia, culminando no que o autor acredita que o midiativismo vise: a
mudança social a partir dessas descrições, relações e interações.
4 Como, em nossa opinião, o midiativismo deve ser definido
Dizer, como ficou explícito na seção anterior, que o midiativismo é uma mídia alternativa não é o bastante para caracterizá-lo. Um caminho seria desmembrar o quase-binômio, apresentando antes onde assentamos o olhar acerca do que é o ativismo e
da função das mídias para o mesmo.
O professor Tim Jordan é a nossa principal referência sobre o ativismo. Em
obra seminal (JORDAN, 2002), o autor mostra-nos que o termo designa o conjunto
de investidas com propósito de alteração da realidade social estabelecida. Estas são
empreendidas por sujeitos que, juntos, compartilhando sentimentos acerca de uma
determinada conjuntura pública, envidam esforços num sentido comum. Tendo a
lógica solidária como referência (o que dá sentido à abordagem), visam a alteração
das formas usuais de como as suas vidas são vividas.
Esses sujeitos, então, são chamados de ativistas à medida que estão dispostos
a trabalhar pela mudança que gere determinado bem comum, uma causa. O mote
“[...] ganha vida quando as pessoas reconhecem umas nas outras a vontade e o desejo
de mudar as rotinas [...]” estabelecidas por alguma circunstância social (JORDAN,
2002, p. 12-13) – ratificando que Tim Jordan, até esse momento, não fala em grupos
sociais minoritários, ou causas de relevância (quando direitos essenciais são tolhidos,
por exemplo); qualquer investida aqui se enquadraria.
Todavia, o signo ativismo tem um peso, diríamos, simbólico. Ele ficaria no entre-dois da força de outros termos, como o revolucionário, e do pontual exercício do
militante. É também diferente do radical, percebe-se. Visa, entretanto, a ação direta
(o que é um conceito importante no ativismo); trata-se daquela ofensiva que gere
impacto frente ao “outro”. O que vem à mente, normalmente, é nomeadamente a
presença nas ruas, mas podem ser incluídas outras abordagens por meio de recursos
que os ativistas detenham. (ASSIS, 2006).
Em resumo, poderíamos ver no trabalho de Érico Assis (2006, p. 14) que “[...]
o ativista é um agente engajado, movido por sua ideologia a práticas concretas – de
força física ou criativa – que visam desafiar mentalidades e práticas do sistema sócio-político-econômico, construindo uma revolução [ainda que] a passos pequenos”. O
autor traz no excerto perspectivas novas e interessantes: a noção de fomento de fundo
Importante ressaltar que Meikle, nesse momento, não utiliza o termo “midiativismo”, e sim o ativismo na
Internet. No entanto, Hug aborda o termo referindo-se a Meikle no que tange ao objetivo do midiativismo.
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ideológico, o que demonstra um envolvimento particularizante, pessoal, de um interesse nada efêmero; a ideia de práticas não necessariamente físicas, mas também de
ordem criativa8; e a frente de desafio de mentalidades, na problematização que visa
gerar análise crítica, mudança de concepções, para além do embate.
Nesse sentido, conjectura-se que falar de midiativismo signifique considerar
que o uso de dispositivos técnico-midiáticos servem aos intentos de militância de
modo a potencializá-los de diversas formas9. No entanto, o cenário atual, de fato,
traz perspectivas distintas de um passado não muito distante.
Em outras palavras, a discussão sobre midiativismo difere da imprensa alternativa da ditadura militar, tanto quanto da militância questionadora que se exercia
àquela época. Com a popularização da Internet, aberta ao sujeito comum, permite-se
que uma série de investidas sejam amiúde articuladas, numa apropriação paulatina
que resulta na tomada de gestão da mediação de si. Isso quer dizer que hoje qualquer
um de nós é um mediador de informação em potencial, o que não faz de nós ativistas
e, por conseguinte, tampouco midiativistas.
Com o advento das novas tecnologias de comunicação e informação, novos modelos de interação social passam a constituir campos igualmente importantes, orientando as práticas dos sujeitos em sociedade. Ainda assim, veem-se as mídias (veículos
e dispositivos) como acessórios de outros campos que, aparentemente, governam a
dinâmica da vida hodierna. É preciso, assim, perguntar que usos fazemos das novas
mídias e de que forma elas influenciam em nossas práticas comuns? A resposta é que
se tem um bios midiático (que em verdade é a nossa própria sociedade, atravessada
pelas nuances midiáticas) em que as interações não precedem do radical tecno (SODRÉ, 2004), imputando novos operadores de inteligibilidade (GOMES, 2006).
E quais seriam as particularidades para o ativismo? A militância, como campo
social (na perspectiva clássica de Bourdieu), estaria sobreposta pelas características
da midiatização (FAUSTO NETO, 2008). Nesse contexto, as ações diretas, propriedades dos adeptos da prática, estariam atravessadas pelas peculiaridades do fenômeno
exposto. Em outras palavras, a mídia serve ao ativismo, mas também lhe dá outros
contornos, conforma-lhe com suas peculiaridades, transforma-o.
Sem adversativas, mas numa espécie de continuidade do processo, na medida
então que o ativista assume a condição simultânea de especialista e mediador (RODRIGUES, 2000), poderia imputar também o tratamento (transfiguração) dos fatos a
Ponto com o qual relativamente discordamos quando da fusão e constituição do quase-binômio midiativismo, posta a demanda de envolvimento aproximativo que o midiativista deve ter em nossa opinião. Assim, a
prática concreta, para nós, deve ser físico-criativa.
9
Todavia, essa concepção seria um tanto reducionista. Isto é, não se semelha ver hoje tanto as mídias a serviço do ativismo, senão antes o segundo se reconfigurando por nuances próprias do processo de midiatização
social. Sobre o tema, sugere-se a leitura dos trabalhos de Maria Clara Bittencourt (2016), posto que, talvez,
nossa passagem sobre a temática seja aqui rápida.
8
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partir de métricas particulares e estratégias de conformação de sentido. O processo,
assim, seria um tanto cíclico; haveria influência recíproca da tecnologia e da manipulação dela pelo sujeito. Todavia, como a mediação está sustentada por um dispositivo10 midiático, poderia haver a defesa da ideia de que a da midiatização prévia
seja maior do que qualquer investida experimental ou intenções num determinado
sentido.
Ainda que concordemos que o enredamento midiático influencie na prática
(midia)ativista, corroboramos a posição de mérito às ações do gênero, posto que
se alojam no real – mesmo que a luta se converta, por vezes, num fluxo simbólico
que pretenda, em verdade, empreender resistência fora do front. Ratifica-se: não se
pretende discorrer aqui sobre particularidades de uma espécie de simulacro ativista.
Existem problemas sociais reais, compartilhados por um conjunto de cidadãos que
exploram ações diretas e têm nas práticas comunicacionais uma escora importante
para propulsão de seus intentos.
Assim, a posição que adotamos, sem esquecer das questões que cercam o processo de midiatização (e que não apenas verticalizam o modo de agir dos ativistas,
mas ajudam a conformar modos específicos e estratégicos de fazer), é a de uma soma
entre as perspectivas ativistas (expostas anteriormente) e do processo clássico, básico
e didático de mediação. Assim, enquanto a mediação visa a profusão de informações
correlacionadas às causas e aos eventos em destaque pelos midiativistas, estes respondem à demanda de incursão pessoal, interferindo no desenrolar evenemencial não
apenas no que concerne ao relato, mas na escritura efetiva dos fatos.
O Centro de Mídia Independente, que representa uma referência no gênero
dada a sua primazia11, é um exemplo interessante no contexto da presente discussão,
pois, para ele, registrar os eventos “[...] significa participar ativamente de sua elaboração e não apenas noticiar as ações que se desenrolam quando de sua manifestação.”
(ANTOUN, 2001, p. 137).
4.1 A proposta conceitual
Ser midiativista não é apenas portar uma mídia; logo, entregar o processo de
mediação a um ativista não significa garantias de que o mesmo funcionará. É preciso
estar atento aos usos e aos propósitos. Da mesma forma, para ser midiativista é preNa concepção de Foucault.
O CMI influenciou a criação do coletivo brasileiro Centro de Mídia Independente, tendo Pablo Ortellado
como um dos principais articuladores e entusiastas, cerca de quatro meses após a convenção em Seattle, em
1999. Aliás, segundo Pasquinelli (2002), o referido encontro nos Estados Unidos e a reunião do G8 em Gênova em julho de 2001 são acontecimentos marcantes para a emergência do midiativismo – somados ao barateamento de tecnologias e a irremediável adesão à Internet, que se proliferava cada vez mais. Nesse contexto, pensa-se o midiativismo contemporâneo principalmente a partir da utilização dos recursos digitais e Web.
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ciso capacitar-se não apenas quanto à técnica, mas se letrar na estética, na linguagem.
O midiativismo não é apenas um neologismo sintático; a formação do quase-binômio gera um híbrido que, na prática, deveria ser instransponível, equacionado,
equilibrado. Tem-se, de um lado, a função de informação, de mediação, que se associa ao outro lado, de transgressão solidária (JORDAN, 2002), com vistas a alterar
situações de contexto.
Midiativismo só se faz com midiativistas, sujeitos portadores de uma vontade solidária, que empreendem ações diretas transgressivas e intencionais, e veem as
próprias capacidades de intervenção social, antes localizadas, sendo potencializadas.
Isso, por meio de um registro midiático que visa necessariamente amplificar conhecimento, espraiar informação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer
estruturas de defesa. Sobre essa possibilidade de assentamento de conceito sobre o
midiativismo, vale a pena, então, fazer alguns outros esclarecimentos:
a) por vontade solidária, entende-se o comportamento intencional, deliberado,
pessoal e voluntário de sujeitos que estão imbuídos de valor altruísta e cônscios
de uma alteridade compartilhada;
b) reforçando a ideia de ação direta, compreendemo-la, ao modo de Jordan
(2002), não apenas como uma tática simples, mas um amplo conjunto de possíveis, na articulação das mais variadas ideias de intervenção, desde noções passivas de desobediência civil até ações mais ativas, em alguns casos inclusive agressivas12. Todavia, vale novo registro, a mera mediação da informação, no relato
dos fatos, não constitui o midiativismo – dada a escassez de sentido transgressivo. Quando este o carregar, aí sim poder-se-ia considerá-la ação direta;
c) a palavra intenção aqui deve ser vista dentro da perspectiva de propósito, do
sentido de mudança social amalgamado em uma determinada prática. Assim,
o midiativismo pode ser exercido tanto por um manifestante que porta um cartaz e brada palavras de ordem, quanto por um adepto da tática Black Bloc – a
questão são os fins a que se prestam com o seu modo de agir13;
d) o registro midiático, como colocamos, visa, por sua vez, potencializar a ação
direta. O primeiro item nessa esteira, como evidenciado, é o conhecimento. Por
meio da construção de uma narrativa paralela à da mídia corporativa de massa,
Nesse contexto, é interessante ratificar que existem ações diretas violentas e não violentas. Da mesma
forma, é salutar registrar que nenhuma diferença faz para o midiativismo a intervenção a qual ele (por meio
do exercício de um midiativista) se vincula, continuando a ser o que se propõe da mesma maneira, desde que
respeitadas características como a vontade solidária e a intenção.
13
Vale observar qual é o significado de presença dos sujeitos em um dado protesto, na medida que pode acontecer a inserção de um sujeito casual em um ato por puro modismo, ou de um revoltado pseudoanarquista
com problemas pessoais que lança uma pedra a ermo, ambos por convenções. Se esses últimos não poderiam
sequer ser considerados ativistas, quanto mais alçados à categoria híbrida só por portarem uma mídia.
12
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os midiativistas vêm realizando um papel de posicionamento ao lado de setores
da sociedade que têm menos espaço para projeção argumentativa, oportunizando condições para que os seus pontos de vista possam repercutir. Não obstante, o choque das ideias propagadas pelos coletivos só surte o efeito positivo
(de geração de conhecimento e questionamento), quando utilizado de forma
responsiva e responsável pelo leitor – isto é, de modo ativo e consciente. Para
Pasquinelli (2002), os coletivos midiativistas não servem apenas à informação,
mas atuam diretamente na construção de subjetividades políticas (em sentido
amplo). Pensando em um processo midiático mais próximo do trabalho crítico,
entendemos que este deveria levar em consideração uma lógica freireana, com
processos balizados pela problematização, pelo diálogo, pela desalienação e
pela horizontalidade das trocas (FREIRE, 1987);
e) a segunda perspectiva do conceito é espraiar informação. O que é importante ratificar é a consideração a essa condição que se conforma como a espinha
dorsal, pilar estruturante das investidas midiativistas. Ainda que nenhuma palavra seja dita (em uma cobertura simultânea de um protesto, por exemplo),
transmite-se texto pelas imagens. O pictórico é transformado em discurso que,
em associação com o verbal, projeta-se de forma efetiva na audiência. Tem-se
em recorrência o fazer-saber como função primária, ainda que as visadas sejam
múltiplas. Aliás, Bentes (2015) assinala o papel de comoção dos coletivos do
gênero por meio do exercício midiático deles. Estaria aí alojada uma proposta
de fazer-fazer por parte dos midiativistas, que passa antes pelo fazer-sentir;
informação que afete e leve à ação. Alargar horizontes de algo localizado, por
meio do potencial midiático é não apenas informar, noticiar ou reportar, é também fortalecer;
f) a terceira frente do conceito midiativista proposto é marcar presença. Tem-se, por exemplo, o balizamento espaçotemporal de um sujeito nas ruas14,
participando de ações diretas de protesto. Seu registro funciona, então, como
check-in, informando não meramente a participação dele, mas a própria existência da ação. Realização que se conforma no mesmo período do ausente,
que agora também se presentifica (nas condições do binômio supramencionado) num alinhamento midiático. Como se vê então, marcar presença tem três
compostos justapostos. A ação direta conforma-se em discurso, fato relatado,
mas enfim aparece. Ela dá-se por meio da participação de um sujeito portador
de dispositivo técnico; indivíduo que se destaca à descrição, mas é só mais um
dentro da composição manifestante. Todavia, assegura-se e protege-se na próE é para isso que chamávamos a atenção anteriormente, indicando o envolvimento aproximativo que o
midiativista deve ter. Assim, para nós, o midiativismo não poderia ocorrer fora do front. Do contrário,
provavelmente a possível ação ativista estaria mais próxima de outros termos.
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pria emergência de mediação. Projeta-se como corpo que plaina, estabelecendo
condições para transposição do espectador para a cena em curso. Essa presença
não é só da rua para a rede, mas da web para o asfalto. A ideia de câmera subjetiva aqui então é clínica. Tem-se uma experiência mediada que, pela própria
conformação de um modo de produção midiativista, aproxima o internauta15
dos fatos, alinhando-o, por conseguinte, às causas em defesa no curso das abordagens. E o espectador está presente, ativamente, sobretudo ao se considerar as
possibilidades dadas pelas novas tecnologias;
g) a penúltima perspectiva do conceito midiativista aqui colocado é empreender resistência. Tal frente estaria em linha contígua e diminuta com as estruturas de defesa, a serem vistas a seguir. Todavia, aqui se alojam mais as
operações de embate dentro da lógica da disputa narrativa. Comportamento
salvaguardado por – e que justifica também a – obstinação ideológica. Aferro
militante que se apresenta dentro de uma resiliência em expor, em registrar, no
agir e observar. Não sem motivos, Bentes (2015) chama atenção para o estado
de atenção e urgência, característica marcante do midiativismo no front. Registro que transforma a causa em discurso, conformando-a com particularidades
performáticas midiativistas que a tonificam;
h) por fim, tem-se o estabelecer de estruturas de defesa como a última frente do
conceito midiativista articulado. Falamos aqui talvez, mais especificamente, da
atuação em protestos, por exemplo. Um dos elementos dessa composição seria
o Copwatch. A perspectiva é manter ativo um registro que ajude a identificar
e diminuir as ações arbitrárias da polícia. É a força do dispositivo na materialização da midiatização. É previsível que o comportamento das pessoas muda
quando estão diante de câmeras. Ao saber que elas estão no local justamente para lhe coibir, o que esperar como reação? É o brasão da mídia-multidão
(BENTES, 2015) em funcionamento; câmera como espada-escudo, defesa que
permite a manutenção do aferro militante. O midiativismo nesse caso pode,
inclusive, suscitar uma postura mais combativa por parte dos condutores dele,
no questionamento às autoridades de modo mais incisivo, por exemplo. Todavia, esse registro não é articulado apenas com vistas à defesa contra a polícia.
O registro na condição de prova, álibi, prevenção, dá-se em diversas outras
investidas que visam mostrar, inclusive, a realidade a partir do ponto espectral
ativista, em toda a extensão da ação, a fim de contrapor possíveis narrativas
deturpadas dos media, da justiça – em casos omissos, e até de detratores (e/ou)
Compreendendo, como se espera já ter notado, que o midiativismo contemporâneo se faz exponencialmente por meio dos suportes digitais, a saber, na exploração do potencial da Internet e dos novos dispositivos técnicos (principalmente os smartphones), ainda que diversas outras ferramentas/mídias possam ser
utilizadas.
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amotinadores. As linhas, como se vê, são tênues em relação às contribuições
mídia para a ação ativista, não?
Por fim, e nada contraditoriamente, vale fazer uma menção particularizante
que ajuda a (re)direcionar (para não dizer enfraquecer) o conceito exposto. Antoun
(2001) baliza o caráter de autopoiese do midiativismo, condição ratificada por Bentes
(2015), ao lembrar que as iniciativas do gênero são marcadas por uma “[...] linguagem de experimentação que cria outra partilha do sensível [...]” (p. 21), em alusão
às propostas de Rancière. Diz-se da paradoxalidade das menções apresentadas neste parágrafo, posto que o midiativismo se reinventa, recria-se, precisamente pelas
vicissitudes dos nossos tempos, pelas demandas sociais e até pelas oportunidades
ofertadas pelas evoluções tecnológicas. O midiativismo é o que se faz dele, desde que
não se perca de vista o propósito de mudança social, o efetivo envolvimento e que se
mantenha a transgressão solidária como norte.
5 Exposições extras
Consideramos que a discussão evidentemente não se encerra aqui. Aliás, o presente texto, que abre a publicação à qual se vincula, é uma provocação que pode ser
alterada pelos trabalhos que seguem. O importante, afinal, é que as discussões em
torno do midiativismo estejam em tela. O que se pretendia aqui, e esperamos ter
alcançado, não era um desenho fechado do conceito, mas um esboço que permitisse
minimamente ter qualquer referência, fomentando críticas e análises em torno das
práticas midiativistas Brasil afora, visando a sua validade – o que, nada contraditoriamente, poderiam representar trabalhos porvindouros até para os autores do texto
em questão.
Bom seria, aliás, se pudéssemos não apenas tentar encaixar a prática na teoria,
mas demonstrá-la no exercício do ofício midiativista. Se assim o for possível, o faríamos no deturpar das narrativas hegemônicas, levantando a bandeira do contradiscurso, numa visão que seja a mais próxima possível dos fatos, mas que não fechasse os
sentidos, ampliando as interrogações como forma de manutenção das causas – posto
que estas estão sempre em aberto. Seria, no entanto, na perspectiva híbrida, mediação
de nosso próprio ativismo, desconsiderando qualquer condição egocêntrica – ainda
que a nossa relação direta com o acontecimento seja cláusula basilar para a correta
efetivação da ideia de midiativismo.
Iríamos fundo na defesa do social, no abalroamento ao “outro” (mais especificamente no que nos é caro) com vistas ao amparo de causas de minorias. Isso,
ratificamos, por intermédio de uma informação que transformasse, que abrisse a caixa-preta, que explanasse, ilustrasse e elucidasse, que desnudasse.
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Midiativismo para nós, afinal, se claro não ficou, é rua, é chão, é corpo a corpo.
Poderíamos, até certo ponto, concordar com quem crê que a existência (midia)
ativista se dá não apenas na passionalidade do embate, fora do asfalto, mas também
em novas formas de evidenciar seus anseios – dados os contornos e potencialidades
do espaço Web. No entanto, para nós o ativismo em rede se diferenciaria do
midiativismo. Enquanto o primeiro se serve dos dispositivos tecnológicos e da Web
para a sua emergência, o segundo serve ao ativismo, que, transmitido/registrado ou
não, mantém a métrica de intervenção social, ao passo que o primeiro, sem a Web,
não existe (como conceito).
A função mídia, no interior da militância, avigora a causa, mas não a determina,
ainda que o dispositivo Web lhe entrecruze com seus vergalhões de conformação. O
que é decisivo é o comportamento do midiativista, ao se inscrever nos acontecimentos
em curso, (inter)mediando e registrando sua narrativa. Decorre dessa postura o
midiativismo e não o contrário, compreendendo mais o lugar do indivíduo do que
das instituições, grupos ou coletivos, como sempre lembramos. Em outras palavras, o
mais importante, afinal, é o comportamento do sujeito, na expressão maior que esse
outro conceito tem.
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RESUMO
No texto, enfatizamos o ativismo nos media. O objetivo é tecer uma visão geral do
midiativismo para mostrar aspectos de suas raízes no contexto dos movimentos sociais populares e organizações sociais afins, bem como apontar para a complexidade
do tema diante das várias veias nas quais correm as motivações e as práticas comunicativas. A abordagem é teórica e baseada em pesquisa bibliográfica. Conclui-se que
o termo midiativismo (media ativism) aponta para um fenômeno social de múltiplas
perspectivas, cujos “atores” são tanto do âmbito dos movimentos sociais e organizações não governamentais, quanto de grupos independentes, coletivos e cidadãos/
cidadãs que desenvolvem ativismo mediático por meio de meios de comunicação,
dentro deles e sobre eles.
PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Movimentos sociais. Comunicação alternativa.
Para citar este capítulo:
PERUZZO, Cicilia. Cidadania comunicacional e tecnopolítica: feições do midiativismo
no âmbito dos movimentos sociais populares. In: BRAIGHI, Antônio Augusto;
LESSA, Cláudio; CÂMARA, Marco Túlio (orgs.). Interfaces do Midiativismo: do
conceito à prática. CEFET-MG: Belo Horizonte, 2018. P. 43-61.

43

Cidadania comunicacional e tecnopolítica:
Feições do midiativismo no âmbito dos movimentos
sociais populares
Introdução
Escrever sobre midiativismo é sempre um desafio dado o caráter dinâmico e
multifacetado que contém. Em geral, em situações como essa é prudente delimitar
recortes ou analisar experiências concretas, mas o objetivo neste estudo é tecer uma
visão geral do midiativismo para mostrar aspectos de suas raízes no contexto dos
movimentos sociais populares e organizações sociais afins, bem como apontar para a
complexidade do assunto diante das várias veias nas quais correm as motivações e as
práticas comunicativas de alto sentido tecnopolítico relacionado aos media.
Metodologicamente trata-se de uma abordagem teórica que se ancora em pesquisa bibliográfica, embora ressalte exemplos práticos para melhor compreensão de
especificidades do fenômeno midiativismo. No texto, não nos propusemos a dar conta de todo o fenômeno midiativista, o qual pode ser abordado a partir de diferentes
ângulos e perspectivas. Enfatizamos apenas o midiativimo desenvolvido por forças
progressistas porque este parece fazer jus aos sentidos históricos das lutas pelo respeito aos direitos de cidadania que geraram as iniciativas primeiras de imprensa alternativa (ativista) no Brasil ainda nas primeiras décadas do século XX.
A temática é super atual diante do avanço do midiativismo em tempo de Internet, a qual amplia as possibilidades de atuação e de participação cidadã, em relação a
outras mídias, embora haja antagonismos um tanto insuperáveis no contexto de uma
sociedade capitalista.
Inicialmente perguntamos: como se configura o midiativismo dos movimentos
sociais populares em tempo de Internet? Percebemos que a resposta a essa pergunta
não poderia ser restrita, pois, não há como isolar esse tipo de movimento das demais
expressões do midiativismo que lhe são correlatas, ou seja, que em última instância
têm coisas em comum, pois a força motriz é a efetivação da cidadania como direito
de todos e o estabelecimento da civilidade plena como meta.
Usamos propositadamente à guisa de sinônimo termos como “mídia” e “media”, “midiático” e “mediático”, num diálogo entre o modo brasileiro de falar de
meios de comunicação e a origem do termo latino-inglês e seu uso no português de
Portugal.
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1 Tecnopolítica e movimentos sociais
O caráter civilizatório de cada época advém de uma conjugação de fatores complexos que historicamente vão conformando o espírito do tempo de cada sociedade e
do conjunto delas. Tais fatores são gerados no bojo dos sistemas econômico, social,
político, jurídico, cultural, militar e comunicacional permeados que são pela luta de
classes, pelos mecanismos do poder de Estado e pelo desenvolvimento tecnológico de
cada época histórica. A tecnologia é um vetor impulsionador das ações humanas, industriais, institucionais e mercadológicas e, tem, portanto, um papel importante nos
processos de mudança das sociedades. Como afirmam José Candón Mena e Lucía
Benítez Eyzaguirre (2016, p. 8-9, tradução nossa),
[...] a tecnologia, produto social do homem, modifica também as bases sociais nas
quais surge. Tem consequências, às vezes inesperadas, na própria organização social em que se concebe. A tecnologia nasce de um contexto social e influi na mesma
sociedade em que surge. Se isso é certo no geral, resulta ainda mais evidente para
as tecnologias comunicativas, já que a linguagem e a comunicação são a base da
sociedade humana e, portanto, não só transformam o campo social, mas estão na
essência da criação de novos direitos de comunicação e políticos.

Na sociedade capitalista, o patamar sobre o qual se configuram as mudanças
é conflituoso uma vez constituído de contradições que têm como base a propriedade
privada dos meios de produção, prometida como direitos de todos, mas acessível somente aos que têm alto nível de bens econômicos e de renda. As contradições geram
desigualdades, conflitos, violência e, também, movimentos sociais de resistência tanto à ordem geral do modo de produção, quanto aos problemas específicos no âmbito
dos vários sistemas que estruturam a sociedade.
Nesse contexto, as técnicas e tecnologias desenvolvidas, principalmente no início do seu surgimento, também são acessíveis apenas a segmentos da sociedade e não
a toda população. Há quem não sabe dirigir um automóvel, quem nunca fez uma
transmissão através do rádio, quem não é dono de uma fábrica, e mais de quarenta
por cento1 da população brasileira ainda não têm acesso à Internet. Em outros termos, na sociedade capitalista, contraditória em sua natureza, a distribuição do acesso
à riqueza, aos bens, ao conhecimento, à tecnologia é desigual, pois este corresponde
às condições de classe e ao domínio no exercício do poder econômico e político.
Entre as tecnologias, sempre presentes no curso da história, da descoberta de
como acender o fogo, a partir do atrito entre pedras, à máquina a vapor, da eletriciSegundo dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT), o país tem 59% de usuários conectados, percentual inferior ao do Reino Unido (94%), Japão (92%), Alemanha (90%), Estados Unidos (76%) e
Rússia (76%). Disponível em: <https://goo.gl/J53Wse>. Acesso em: 28 jan. 2018.
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dade aos computadores/algoritmos e à Internet, destacamos a importância daquelas
relacionadas à informação e comunicação nos processos de mudança na sociedade.
Importância imensurável em razão do seu potencial de interferir tanto como unidade
de produção e circulação de conteúdos, quanto na disseminação de informações, valores, posições políticas e ideológicas, além da facilitação da comunicação a distância
entre seres humanos, organizações, governos e assim por diante.
No Brasil, os meios e plataformas de comunicação – jornal, rádio, televisão,
provedores de Internet – sempre estiveram sob o domínio proprietário das classes dominantes, ou seja, de setores da burguesia detentores do poder econômico e político.
Razão pela qual também sempre houve iniciativas no uso e na criação de formas e
meios próprios e alternativos de comunicação por parte de segmentos organizados
das classes subalternas, representados por movimentos sociais populares, para poderem participar do jogo comunicacional no conjunto da sociedade e poder falar
diretamente entre si. É uma questão de satisfazer à necessidade de comunicar e, ao
mesmo tempo, disputar o direito de acesso empoderativo às tecnologias de comunicação desenvolvidas, por princípio, para o benefício de toda a humanidade. Trata-se
do direito à comunicação2 cada vez mais visto como direito social e coletivo, um
direito humano e de cidadania, e não apenas direito das classes detentoras do poder
econômico e político. Para o exercício desse direito, além da apropriação direta de canais de comunicação pelos referidos segmentos, há todo um movimento amplo pela
democratização dos meios de comunicação, no caso da sociedade brasileira. Referimo-nos ao movimento articulado em torno do Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação (FNDC), criado em 1991, e possui atualmente 20 Comitês Estaduais ou Regionais pela Democratização da Comunicação. O FNDC:
[...] congrega entidades da sociedade para enfrentar os problemas da área no país.
São mais de 500 filiadas, entre associações, sindicatos, movimentos sociais, organizações não-governamentais e coletivos que se articulam para denunciar e combater
a grave concentração econômica na mídia, a ausência de pluralidade política e de
diversidade social e cultural nas fontes de informação, os obstáculos à consolidação
da comunicação pública e cidadã e as inúmeras violações à liberdade de expressão
(QUEM..., n. d., online).

Mais tarde surgiu o Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação3, que monitora a grande mídia e luta pela democracia comunicacional e liberdade de expressão.
Estes são indicativos de que a sociedade civil brasileira está descontente com a oligopolização e os usos feitos dos grandes meios de comunicação e da Internet e reivindica democratização e controle social da sua regulação legal.
2
3

Ver Peruzzo (2005)
Ver http://intervozes.org.br/
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Quanto à apropriação direta de meios4 referidos acima, trata-se do empoderamento5 de emissoras de rádio e de canais de televisão comunitários (tradicionais
e na Web), da produção de vídeos, de jornais alternativos e comunitários, fanzines
e de espaços os mais diversos na Internet (sites, blogs, plataformas colaborativas,
redes sociais digitais, fóruns, petições, abaixo-assinados, campanhas...) por associações comunitárias, movimentos sociais populares, organizações não governamentais,
sindicatos, cidadãos/ãs e coletivos populares ou independentes de comunicação, entre
outros.
Essa tendência de empoderamento dos canais de comunicação faz parte da
história das organizações e movimentos sociais porque a necessidade de comunicar é parte constitutiva da dinâmica social. Assim sendo, em conformidade com as
condições do desenvolvimento tecnológico de cada momento histórico e com as circunstâncias vividas pelos grupos sociais mobilizados, ou em processo de articulação,
agregam-se formas e canais comunicativos como parte dos processos de consciência,
organização e ação para fortalecer laços internos, tornar pública sua situação, defender seus interesses e dar visibilidade às suas reivindicações e conquistas. Dos gestos,
palavras, desenhos, pinturas, manuscritos, panfletos, hinos, canções, poemas, festas,
gestos (dança), alto-falantes, rádios, televisões, vídeos às mídias e redes sociais digitais e a criação de softwares livres, as forças sociais defensoras do interesse público
e dos direitos cívicos disputam um lugar participativo na feitura da sociedade. Com
o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação e a democratização
do acesso aos computadores e às conexões de Internet, embora lenta, ampliam-se
as possibilidades da presença social no cenário mediático, no qual incluímos a Word
Wilde Web diante da inseparável relação entre o ambiente da Internet e os meios tradicionais.
De uma presença tímida e circunscrita a formas e a canais de comunicação
de baixo alcance e abrangência chega-se à comunicação mediada por computadores
(CMC), capaz de efetivar-se em tempo real e amplamente. De uma presença ocasional e tópica em meios de comunicação chega ao midiativismo quando se multiplicam
os mecanismos de participação na esfera pública comunicacional. Amplia-se também
a possibilidade de emissão conhecida como de “todos para todos”, uma vez havendo
mais acesso a máquinas (computadores, celulares, tablets etc.) conectadas à Internet.
Enfim, as tecnologias atuais possibilitam maior participação das pessoas, movimentos sociais, ONGs, coletivos populares e independentes etc. na produção e disReferimo-nos aos meios para caracterizar os meios tecnológicos, porém, nas práticas sociais da sociedade
civil, a comunicação ultrapassa meios e tecnologias. Ela também significa coordenação de ações e, acima de
tudo, a comunicação face a face, aquela que se realiza a partir do diálogo, como ensina Paulo Freire, da troca
de conhecimento e do compartilhamento do modo de vida e da cultura.
5
Empregamos o termo no sentido do exercício do poder de dispor dos media com autonomia e capacidade
de direção, na perspectiva de Paulo Freire (1986).
4
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seminação de conteúdos próprios ou replicados por meio das mídias ou sites de redes
sociais (Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Google+ etc.), aplicativos (WhatsApp,
Instagram, Snapchat etc.) e das redes sociais online – ou digitais – que se formam no
interior das mídias, ou seja, dos “sites redes sociais” e dos aplicativos.
A distinção acima, entre “sites de redes sociais” e “redes sociais digitais”, faz-se
necessária, embora no dia a dia é comum a simplificação de todas essas manifestações como sendo redes sociais, ou seja, usa-se o nome dos sites de redes sociais como
sendo as próprias redes. Como mostram Recuero, Bastos e Zago (2015, p. 23), “[...] o
site não é rede. Trata-se de um suporte, que é apropriado de diferentes formas pelos
grupos sociais e cujos efeitos são construídos pelo complexo universo de negociação
de normas e formas de interação”. Inicialmente os “sites de redes” constituem-se em
“[...] espaços da web que permitem aos indivíduos criar um perfil, interagir através
desse perfil, adicionar amigos” e desenvolver outras atividades conforme permite o
aperfeiçoamento tecnológico (BOYD; ELLISON, 2007 apud RECUERO; BASTOS;
ZAGO, 2015, p. 26). Com a evolução dos “sites de redes sociais”, ampliam-se as
possibilidades aos usuários, e um “site de mídia social” pode ser visto como uma
plataforma de comunicação em rede na qual os participantes:
1) possuem identificação única de perfis que consistem em conteúdos produzidos
pelo usuário, conteúdos fornecidos por outros usuários, e/ou dados fornecidos pelo
sistema; 2)podem articular publicamente conexões que podem ser vistas e atravessadas por outros; e 3)podem consumir, produzir e/ou interagir com fluxos de conteúdo gerado por outros usuários fornecidos por suas conexões no site” (ELLISON;
BOYD, 2013, p. 158).

Sobre redes sociais digitais (social network), Massimo Di Felice (2009, p. 280)
pontua que os estudos sociológicos e antropológicos, nos anos 1970, ultrapassaram o
“[...] conceito topológico e matemático, em que a ideia de rede consiste num sistema
de nodos e elos – integrado e expansível, à difusão de um conceito em que a noção de
rede é dada como elemento estrutural das relações sociais”, porém sem desconsiderar
os elos formados com os vários atores sociais em que se estabelecem relações, tendo
como pioneiros Max Gluckman e J. Cly de Mitchell.
Outra tendência no estudo das redes digitais é transladar os conceitos de redes sociais presenciais para entender aquelas do universo da Internet. Autores como
Recuero, Bastos e Zago (2015, p. 23), em livro recente, demonstram aderência a essa
linha de raciocínio ao afirmarem que “[...] as redes sociais na internet são traduções
das redes sociais dos espaços offline dos indivíduos, de suas conexões sociais”. Para
eles, redes sociais fora da Internet são
[...] constituídas pelas relações entre os indivíduos e vão servir como estrutura fundamental para a sociedade. São, assim, uma forma de olhar os grupos sociais, onde
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se percebem as relações e os laços sociais como conexões e os indivíduos como atores que estão unidos por essas conexões, formando o tecido social. (RECUERO;
BASTOS; ZAGO, 2015, p. 23).

Portanto, a visão subjacente usada para tecer o conceito de rede social na Internet é centrada nas relações sociais, nas relações entre os indivíduos, nos laços constituídos entre si, como agem e se representam.
Em perspectiva mais ampla, Bruno Latour (2001) inclui o elemento tecnologia
e outros atores (não humanos) como importantes para o entendimento das redes sociais na Internet. Ou seja, na Teoria Ator-Rede (TAR), ele propõe diferenciar o sentido sociológico tradicional de “ator social”, pois, considera que ação social extrapola
a ação de atores humanos. Para Latour (2017), “ator” é tudo o que age, deixa traço,
produz efeito no mundo – incluindo pessoas, instituições, coisas, animais, objetos,
máquina, em outros termos, humanos e não humanos. Ele utiliza o termo “actante”
(actant), tomado da Semiótica, para incluir não humanos e diferenciar de ator (actor), que no inglês se limita a humanos. Em suas palavras:
O grande interesse dos estudos científicos consiste no fato de proporcionarem, por
meio do exame da prática laboratorial, inúmeros casos de surgimento de atores.
Em vez de começar com entidades que já compõem o mundo, os estudos científicos
enfatizam a natureza complexa e controvertida do que seja, para um ator, chegar à
existência. O segredo é definir o ator com base naquilo que ele faz – seus desempenhos – no quadro dos testes de laboratório. Mais tarde, sua competência é deduzida
e integrada a uma instituição. Uma vez que, em inglês, a palavra “actor” (ator) se
limita a humanos, utilizamos muitas vezes “actant” (atuante) [actante], termo tomado à semiótica para incluir não-humanos na definição (LATOUR, 2017, p. 358).

A visão de Latour contribui para entender as manifestações do midiativismo
dos movimentos sociais, em razão da multiplicidade de atores que ajudam a configurar a presença nos media, incluindo os sites e redes sociais na Internet.
As noções vistas até aqui ajudam a entender a questão a ser abordada mais
adiante, ou seja, do midiatismo do âmbito dos movimentos sociais, articulações de
base popular e organizações sem fins lucrativos. Primeiro porque as redes sociais são
anteriores àquelas que se configuram na Internet. Os movimentos sociais são a expressão de “redes sociais”, em vários níveis, do específico – a rede interna de um
movimento – e as redes mais amplas, como as federações, confederações, fóruns e demais articulações nacionais e internacionais. Segundo pois as redes sociais online dos
movimentos sociais não se limitam a ação de atores individuais. Há confluência entre “atores” individuais (pessoas, militantes) e “actantes” – na linguagem de Latour
– institucionais (no caso as próprias entidades) e tecnológicos (robôs, algoritmos,
ações fakes) ao sofrerem a interferência dos “sites de redes sociais” em decorrência
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do modo Big Data de operar e do controle também de provedores de Internet que
chegam até a tirar sites midiativistas do ar. Terceiro porque a participação dos movimentos sociais e organizações congêneres na Internet não se limita a redes sociais digitais. Há múltiplas formas de presença e de estratégias, o que será visto mais adiante.
2 Midiatismo dos movimentos sociais em tempo de Internet
A expressão “movimentos sociais” é amplamente usada para se referir a uma
série de fenômenos organizativos e de manifestação públicade segmentos da população, às vezes de modo indiscriminado. Segundo Maria da Gloria Gohn (2009, p. 14),
[...] um movimento social é sempre expressão de uma ação coletiva e decorre de uma
luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os seguintes elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade; adversários e aliados;
bases, lideranças e assessorias – que se organizam em articulações e formam redes
de mobilizações; práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos
modernos recursos tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a
suas demandas, e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham suas
reivindicações.

Em outros termos, são modos de articulação da sociedade civil constituídos por segmentos da população que se reconhecem como portadores de direitos e que se organizam para reivindicá-los (PERUZZO, 2013). Desenvolvem um
processo de consciência e modos de organização e de ação como forma de obter
respostas afirmativas a suas demandas. Tendem a possuir laços consistentes e duradouros entre seus membros, pois compartilham identidades, objetivos e visão
sobre determinada realidade ou situação do mundo. Nesse sentido, diferenciam-se dos protestos, motins, marchas, passeatas, concentrações e das grandes manifestações públicas. Estes são mais conjunturais, momentâneos e transitórios, além de
não possuírem a organicidade característica, do ponto de vista interno e estrutural,
dos movimentos sociais em si. Tais manifestações por vezes são desencadeadas a partir das articulações dos próprios movimentos sociais e seus aliados, embora essa não
seja uma regra nem uma característica de todas as grandes manifestações públicas, a
exemplo do Yo soy 132, no México6.
No presente estudo, delimitamos a abordagem aos movimentos sociais populares progressistas, aqueles vinculados ou em sintonia com os interesses das classes
subalternizadas e do interesse cívico. Portanto, excluímos – por necessitarem de abordagens específicas – aqueles movimentos e manifestações públicas neoliberais, reacionárias e de moral conservadora – racistas, xenofóbicos, homofóbicos etc. – como
6

Ver Galindo Cáceres e González-Acosta (2013).
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aqueles ocorridos no Brasil em favor do impeachment da presidenta eleita Dilma
Rousseff (2015 e 2016).
Na perspectiva progressista tanto os movimentos sociais populares, quanto as
passeatas, concentrações e grandes manifestações públicas7 são formas de denunciar
a existência de problemas e, ao mesmo tempo, de reivindicar o respeito a direitos de
cidadania. São importantes formas de participação na esfera pública e na vida cívica
de um país, formas de exercer a cidadania. Estes somam-se a outros atores coletivos e
individuais, como, por exemplo, organizações não governamentais, pessoas, coletivos
populares, sindicatos de trabalhadores, setores de igrejas, setores de universidades e,
em alguns casos, até setores de governo, na busca da conquista de reivindicações.
A participação cívica faz uso da comunicação oral, face a face, grupal bem
como daquela mediada por suportes tecnológicos tradicionais e da Internet. Como
reforça Gohn (2011, p. 335), na atualidade “[...] os principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, como
a internet”.
A criação e o desenvolvimento de novos saberes são também produtos dessa comunicabilidade. Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram, e cremos que
sempre existirão. Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as
pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades
e experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e
inovações socioculturais. (GOHN, 2011, p. 336).

O empoderamento das técnicas e das tecnologias, como já apontamos, perpassa a práxis dos movimentos sociais e de coletivos populares e demais grupos e
organizações sem fins lucrativos, segundo o desenvolvimento histórico e as condições
(econômicas, operativas, cognoscitivas e organizativas) de cada grupo e da realidade
social. Agora é a vez da Internet, com todos os seus recursos, e que proporciona o
desenvolvimento de novas formas de midiativismo. Em outras épocas foram os pequenos panfletos impressos, a rádio livre (alguns a chamavam de rádio pirata), a televisão livre (sinal “roubado” do sistema aberto) e da TV de Rua. Cada meio cumpre
seu papel de denúncia, mobilização, conscientização e/ou reivindicação. Nem tudo,
no contexto dos movimentos sociais populares, passou ou passa pela necessidade de
estar na Internet, mas com ela as possibilidades participativas e de presença virtual
dos movimentos sociais, coletivos e organizações não governamentais no mundo se
Como por exemplo, as manifestações da Primavera Árabe, as grandes Manifestações de Junho de 2013 e
as de 2015 e 2016 a favor e contra o impeachment, no Brasil, o Movimento 15M na Espanha, o Yo Soy 132
no México, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, movimento estudantil conhecido como Revolução
dos Pinguins e o movimento cidadão contra as usinas hidrelétricas de Alto Maipo no Chile, e a Paralização
Nacional Agrária (PNA) e a Marcha pela Vida na Colômbia, entre outros.

7
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amplificam, apesar do controle econômico e político ideológico das grandes empresas e governos que dominam o setor8.
Desse modo, o midiativismo foi se desenvolvendo e criando uma multiplicidade
de formas de participação e de intervenção no cenário comunicacional – primeiro dos
meios de comunicação de massa e agora o ciberespaço. No âmbito dos movimentos
sociais populares esses dois universos são usados simultaneamente e mesclam-se, salvo algumas exceções. Ou seja, os tradicionais meios, como impressos, alto-falantes,
emissoras de rádio comunitárias FM, vídeos documentários, documentários fotográficos etc. continuam sendo usados e, ao mesmo tempo, são incorporados a suportes
online, tais como, blogs, plataformas colaborativas, transmissões simultâneas de rádios e eventos na Internet, webrádio, WebTV, podcasts etc., além de formadas redes
sociais digitais em “sites de redes sociais”, principalmente, no Facebook e no Twitter,
os mais popularizados nesse momento. Também criam canais no YouTube e no Vimeo para disponibilização de suas produções audiovisuais. O Instagram torna-se o
aplicativo preferido para a postagem de fotografias.
Pesquisa do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro (OBSERVATÓRIO DE
FAVELAS, 2014) mapeou 118 iniciativas de mídias alternativas, populares e comunitárias na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2014, das quais 70
responderam a um questionário, o que permitiu traçar algumas de suas características. Em 2011, havia a distribuição equilibrada entre as diferentes mídias operadas
pelos 70 respondentes, ou seja, 23 blogs, 18 pequenos jornais, 12 rádios e 10 sites. Os
meios digitais representavam 55% do total contra 45% de mídia impressa, rádio e
audiovisuais. Já em 2014 a proporção foi de 74%; incluíram a WebTV, a Webrádio,
redes online e houve ainda o aumento de blogs e sites. Em 2011, apenas 15% tinham
também meios digitais, além dos principais (jornal, rádio...); em 2014, o percentual
subiu para 81%.
Leonardo Custódio (2017), ao pesquisar o midiatismo na Favela da Maré, no
Rio de Janeiro – Brasil –, observou a existência de atividades de comunicação de
movimentos populares, de ONGs – inclusive do CEASM9 que subsidia o jornal comunitário O Cidadão da Maré –, de coletivos populares, mas também de pessoas individualmente. Ele constatou a existência de “[...] inumeráveis casos em que residentes
usam os media online e offline como instrumentos e plataformas trocando informações para publicamente organizar diferentes formas de atividades políticas” (2017,
p. 57, tradução nossa). Na Maré (CUSTÓDIO, 2017), existem jornais comunitários,
post em blogs, vídeos de celular, documentários e fotografias denunciando a violência policial, além de eventos destinados a discutir temas de interesse local, como a
violência policial, o racismo e a discriminação. Portanto, ele identifica os meios de
8
9

Voltaremos a este assunto na parte final do texto.
Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM).
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comunicação comunitários tradicionais (O Cidadão foi um jornal impresso durante
muito anos, porém ultimamente optou pelo formato digital) e online existentes no
ativismo mediático (Favela media activism) na Favela da Maré.
Enfim, a expressão comunicacional por meio de diferentes meios é parte das
mais diversas formas de intervenção local e social. A comunicação popular, comunitária e alternativa entrelaça-se aos processos de intervenção social mais amplos. Às
vezes, assume mais claramente a cara embutida em cada um desses vocábulos, mas,
no conjunto, é a expressão do ativismo mediático progressista, que desde o século
passado existe no Brasil e em outros países da América Latina, mesmo sem ter sido
usados os termos ativismo midiático para caracterizá-la. Porém, mais importante do
que demarcar termos como etiquetas é entender os processos nos quais a comunicação libertadora se realiza e os quais ela ajuda a constituir. Sem desconsiderar a permanência da comunicação dialógica presencial em todo o processo, todas são formas
de intervenção no exercício da cidadania almejada em todas suas dimensões, como a
econômica, política, jurídica, cultural e comunicacional.
Quanto às especificidades da presença dos movimentos sociais populares, organizações não governamentais, coletivos populares, coletivos independentes e grupos de comunicação alternativa na Internet, cabe salientar que esta não se configura
apenas em comunidades virtuais e/ou em perfis (redes) digitais em “sites de redes sociais”, como Facebook, Twitter etc. Sua presença também é constituída de meios (canais), ou seja, sites, blogs, plataformas colaborativas tipo Wiki, canais do YouTube e/
ou no Vimeo, de redes formadas dentro de aplicativos (WhatsApp, Instagram etc.), da
criação e do uso softwares livres e de aplicativos alternativos, e de vários outros tipos
de instrumentos de comunicação, transmissão de dados, articulação, mobilização,
de denúncia e pedido de apoio, tais como, petições e abaixo-assinados, plataformas
de consultas, plataformas streaming, fóruns, votações, campanhas, ferramentas de
busca (hashtags), games (jogos) e símbolos representativos, emocionais ou satíricos
(desenhos, memes etc.) que viralizam na Internet.
Conjugadas com atividades presenciais em suas bases, dirigidas a seus públicos
prioritários, com manifestações de rua e com o uso de estratégias para ganhar espaço
e visibilidade por meio da grande mídia tradicional e dos portais na Internet, essas
iniciativas simbolizam o empoderamento estratégico de meios, formas e facilitadores
da comunicação como mediadores e como arma simbólica para interferir na feitura
da sociedade. Nesses processos, a pessoa assume o papel de sujeito da política para a
ampliação dos direitos de cidadania. São formas de ativismo político-comunicacional
visando transformar a realidade opressora que aflige amplos setores da população.
O termo ativismo vem ganhando repercussão na academia explicada pela crescente participação cidadã mais potencializada com a evolução da Internet que amplia
as possibilidades de interatividade e de apropriação de suas conexões e ferramentas.
O ativismo é uma estratégia de atuação intensa relacionada à finalidades específicas, com o emprego de táticas claras e carregada de sentimentos de vontade de
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interfrir, colaborar e transformar e, às vezes, marcada pela transgressão movida pela
esperança e senso cívico.
Jordan (2002, p. 12, tradução nossa), lembra ser o ativismo
[...] essencialmente algo feito junto por muitas pessoas, mas [...] o essencial para o
ativismo não é simplesmente ser mais de um, [...] mas compartilhar um sentimento de solidariedade na busca da transgressão. Deve haver um senso de identidade
compartilhada, o que pode ser melhor entendido nesse estágio como pessoas reconhecendo um ao outro a raiva, o medo, a esperança ou outras emoções que sentem
sobre uma transgressão. O planeta primeiro!

Desse modo, aponta-se para a força motriz do ativismo, uma causa que une e
que desafia a atuação cívica de um coletivo. Segundo Henriques (2013, p. 96),
[...] as características o ativismo contemporâneo e dos novos circuitos de comunicação dos movimentos sociais permite-nos compreender os processos de geração de
estratégias comunicativas em duas grandes dimensões interconectadas [...]: a) manutenção de estruturas mobilizadoras horizontais – criação de condições de mobilização em rede e de coesão entre os atores mobilizados; e b) processo de visibilidade
da causa, do movimento e do seu posicionamento público.

Midiativismo, que corresponde a junção de midia + ativismo (media + activism), na perspectiva progressitas, enfocada neste texto, desenvolve-se, modifica-se e
amplia-se com o advento das tecnologias de informação e comunicação, na era da Internet. Há especificidades no midiativismo segundo as tecnologias das quais se serve,
mas também no âmbito de uma mesma tecnologia. Por exemplo, na Internet há o uso
estratégico de espaços nela para difusão de informações com outras visões, dar visibilidade a causas e mobilizar, mas também existe o hackativismo, que é uma forma
de trnsgressão, de ação direta, no intuito de questionar as estruturas dominadoras.
O midiativismo é grandemente incrementado por formas de jornalismo alternativo ou jornalismo comunitário, mas também existem outras modalidades de produções e de participação, no contexto dos movimentos sociais populares e organizações
afins, como de documentários em vídeo, fóruns de discussão online, documentários
fotográficos, perfis e redes em sites de mídias sociais e aplicativos etc., como já explicitado, mas também por meio da interferência nos media (obtenção de coberturas de
suas atividades, mudança de políticas públicas e geração de infraestruturas alternativas). Seus atores (e actantes) são variados e suas configurações complexas.
O midiativismo pode ser: a) um tanto personalizado (midiativistas individuais); b) parte das estratégias de movimentos sociais populares (por exemplo, a ação
comunicacional do Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), do Movimento
Passe Livre (MPL) etc.); c) derivado de ação de alguma ONG (como o Centro de
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Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) e o Mídia Ninja10), sindicatos, redes
e associações afins; d) desenvolvido por coletivos populares em bairros periféricos
(Maré Vive, Favela em Foco, Ocupa Alemão – no Rio de Janeiro; e) o mote principal
de ONGs ou coletivos que têm como vocação a atuação nos meios de comunicação
tradicionais (alternativos ou presença nos convencionais) e/ou na Internet, como por
exemplo, o Centro de Mídia Independente (CMI), o Global Voices, Revista Pillku,
Media Leaks, que primam pela difusão de visões alternativas dos fatos e a cobertura
de temas desprezados pelos media corporativos; f) do tipo “mídia tática” em que se
busca a interferência direta em sistemas operativos (mídias, portais etc.), como, por
exemplo, o que é feito pelo coletivo Anonymous.
Outra dimensão do midiativismo a ser compreendida está no âmbito de suas
características do ponto de vista do “o que se faz nas”, “com” as, ou “sobre” as
mídias, ou seja, a motivação e a estratégia de fundo o move e que dá o “tom” dos
conteúdos disseminados. Nessa perspectiva, consideramos que a tipologia de Alice Mattoni (2013) lança luz para esse entendimento. Ela sugere três categorias para
o entendimento do fenômeno midiativismo (media activism): ativismo “através dos
meios” (through the media), “ativismo nos meios” (ativismo in the media), e “ativismo sobre os meios” (about the media).
Ativismo “através dos meios” é quando “[...] os ativistas usam as tecnologias
mediáticas para organizar, promover e somar em favor das atividades dos movimentos sociais” (n. p., tradução nossa). Por exemplo, quando usam listas de endereços
para coordenar a organização de uma greve, criam um site para patrocinar uma causa, usam diferentes equipamentos e artefatos para mediar e representar atividades
dos movimentos sociais, desde a organização, promoção e representação dos mesmos
até das manifestações públicas e protestos (MATTONI, 2013). Nessa categoria, enquadra-se ampla gama de iniciativas relacionadas aos movimentos sociais, associações, coletivos e organizações sem fins lucrativos que incluem os media em todos
seus suportes tecnológicos a que têm acesso como estratégia para gerar e difundir
conteúdos, a fim de dar visibilidade à causa, mobilizar e posicionar-se publicamente.
Ativismo “nos meios”
[...] de forma mais restrita, o ativismo mediático também é uma forma de ativismo
no ambiente de mídia, assumido como o espaço para subverter símbolos e ícones
que representam os temas controversos envolvidos pelos ativistas. Um exemplo de
ativismo mediático na mídia é a prática de interferências culturais que visam subverter códigos culturais dominantes (MATTONI, 2013, n. p., tradução nossa).

Tais interferências são representadas pelas vanguardas artísticas e outros grupos apocalípticos, como os que expõem as fragilidades dos grandes meios de comu10
Mídia Ninja quer dizer Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. É vinculado ao coletivo
Fora do Eixo. Ver http://midianinja.org/#
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nicação (mainstream media) e da cultura dominante. Há diversidade de iniciativas11,
incluindo as dos grupos adeptos a práticas de “cultura jammer” (MATTONI, 2013;
DERY, 1993), que usam mecanismos hackers de disrupção direcionados aos meios,
como a invenção de histórias irreais para chamar a atenção da mídia, e da ação coordenada para provocar estrangulamento (grande uso simultâneo de um site) ou envio
de tweets (no Twitter), curtidas (no Facebook) ou E-mails de modo a ou configurar
determinada posição ou congestionar certos processos. Práticas mais candentes nessa
linha de ativismo nos meios, cuja repercussão se aflora na Internet, mas com repercussão na grande mídia tradicional, são as identificadas com as táticas do hackativismo, mídia tática ou ação direta, como, por exemplo, o Anonymous, um grupo sem
líderes que prega a liberdade de expressão, a dignidade e a justiça, e não quer institucionalizar-se12. Outros coletivos ou organizações são comprometidos com divulgação
de mensagens/documentos sigilosos de empresas e governos, a título de democratizar
a informação secreta, como a organização não governamental transnacional denominada Wikileaks13, que defende a ética na diplomacia, na vida econômica e na política.
A categoria “sobre os meios (e a comunicação)” procura dar conta do midiatiavismo no sentido das iniciativas que discutem os meios – suas práticas, estratégias e
estruturas, e as políticas de comunicação. Para Mattoni (2013, n. p., tradução nossa),
trata-se do ativismo sobre os media e a comunicação, vistos como questões controversas e campos de luta em si mesmos. “Este tipo de ativismo mediático pode ser
visto como um movimento social em si, cujo objetivo é reformar as políticas de mídia
no nível nacional e transnacional”. No entanto, há autores como Hackett e Carroll
(2006) que preferem considerar “[...] o ativismo sobre a mídia e a comunicação como
um conector entre diferentes movimentos em vez de um movimento social em sentido
estrito” (apud MATTONI, 2017, n. p.). São bons exemplos o Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação (FNDC)14, o Coletivo Brasil de Comunicação Social (Intervozes)15, no Brasil, além de vários Obsevatórios de Mídia e de Comunicação
existentes mundo afora.
Outra dimensão de ativismo mediático que cabe nessa categoria é ação de grupos ativistas engajados que “[...] alteram o ambiente dos media no nível material,
especialmente no ciberespaço: além de se envolver em apresentações de protesto, eles
também fornecem conteúdos, software [livre] e infra-estruturas” (MATTONI, 2013,
n. p., tradução nossa). A título de exemplo, podemos mencionar o Movimento Software Livre16 (Open Source Movement) e a Enciclopédia Livre Wikipédia.
Ver Mattoni (2013).
Ver http://www.anonymousbrasil.com/
13
Ver https://wikileaks.org/
14
Ver http://www.fndc.org.br/forum/quem-somos/
15
Ver http://intervozes.org.br/quem-somos/
16
Ver https://ansol.org/filosofia
11
12
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Como pode-se deduzir, as configurações do midiativismo são complexas porque são multifacetas e plenas de criações e interfaces. Mais do que etiquetar iniciativas com denominações rígidas e estabelecer fronteiras, por um lado, entre meios
tradicionais de comunicação apropriados ou recriados no midiativismo (os impressos, sonoros, audiovisuais) e aqueles ancorados na Internet e, por outro lado, entre
presencial e online, o importante é entender o fenômeno no seu conjunto, até porque
atividades sociocomunicativas nesses “mundos” se confundem por suas intersecções
na vida diária, nas práticas sociais e no âmbito das convergências tecnológicas.
Seus processos são distintos, não só porque os seus protagonistas o são, mas
porque as razões que move o midiativismo são diferentes e demandam estratégias
e táticas diferentes. A complexidade relaciona-se também às especificidades
relacionadas às tecnologias incorporadas e à multiplicidade de artefatos, linguagens,
formatos, formas e facetas que constituem o fenômeno, ou melhor, os fenômenos do
midiativismo. São aspectos que justificam e talvez ajudem a entender o surgimento
de termos17, tais como, comunicação alternativa, mídia alternativa, mídia radical,
comunicação livre, mídia livre, midiativismo, ciberativismo, videoativismo, mídia
tática, hackativismo, midialivrismo, clickativismo, ativismo digital, entre tantos
outros.
Com esse emaranhado de teias, há outro indicador das complexas configurações
do midiativismo: o fato de estar inserido num contexto de antagonismos inerentes ao
próprio sistema no qual estão presentes as práticas de comunicação alternativas e
alterativas. Ao mesmo tempo em que as forças progressistas se empoderam de técnicas
e tecnologias e as põem a serviço do coletivo, das minorias e da universalidade,
acabam por se submeter às lógicas e controles dos grandes sistemas proprietários, ou
seja, do Facebook, Google, Amazon e outros. Trata-se de tema controverso.
Essas grandes corporações transnacionais, proprietárias dos sites de redes
sociais, por meio das quais grande parte da comunicação se efetiva, não controlam o
conteúdo das mensagens, mas
[...] definem o formato por meio do qual as informações são organizadas e posteriormente usadas para fins comerciais. Assim, o formato das redes está diretamente
relacionado com o objetivo comercial de obter a maior quantidade possível de informações sobre as pessoas e suas preferências, construindo perfis de usuários com grande valor comercial. [...] Se por um lado as redes sociais permitem uma comunicação
horizontal, por outro, estruturam-se de tal maneira que não favorecem um debate
argumentativo, predominando a simplificação e a polarização (SORJ, 2016, p. 32).

Tais aspectos são relevantes, mas há outros complicadores. Cada vez mais a
questão do controle assegurado por interesses econômicos se estende a outras esferas, como a política e a ideológica. Com tamanho sistema de Dados (Big Data), o
17

Sobre os conceitos de algumas dessas expressões, ver Andrade (2016, p. 79-110).
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poder dessas corporações é enorme. Elas têm uma imensidão de dados – conseguidos
gratuitamente –, que manejam sem precisar ir a campo fazer pesquisas de mercado e
podem controlar perfis de usuários e fazer usos segundo o jogo de interesses político e
econômico compactuados com governos e forças de segurança; do ponto de vista dos
usuários, há a ilusão de uma total liberdade em suas buscas, ainda que o sistema de
algoritmos hierarquize os conteúdos e condicione as buscas. Se, por um lado, existem
todos esses antagonismos que, em síntese, podem ser colocados como decorrentes
da privatização das descobertas científicas – cristalizadas na Internet –, que são patrimônio da humanidade, e a apropriação privada também dos dados de pessoas,
grupos, movimentos sociais, organizações etc. para fins não claramente identificados
pelos cidadãos/cidadã, por outro, existe também nesse mesmo patamar um espaço
desejável para se construir algo em favor da ética da universidade, o sentido bem comum à coletividade como força motriz da história.
Assim sendo, sem os excessos de visões ingênuas de tecnologia, faz todo o sentido
O paradigma da tecnopolítica (Toret, 2013) [que] se distancia de conceitos reducionistas como ciberativismo e clickativismo, para apontar a emergência de uma nova
consciência política, onde as multitudes conectadas se apropriam dos meios digitais
e ao mesmo tempo se adaptam à la lógica das redes para empoderar-se e levar a
cabo novas ações políticas. Frente a uma política tradicional cada vez mais vertical e
surda às demandas populares, as multitudes têm encontrado nas novas redes digitais
uma forma de organização política e, paralelamente, uma nova maneira de pensar e
redefinir o horizonte do político (TRERÉ, 2016, p. 54, tradução nossa).

Considerações finais
O termo midiativismo (media activism) aponta, em sentido amplo, para um
fenômeno social de múltiplas perspectivas, cujos “atores” são tanto do âmbito dos
movimentos sociais e organizações não governamentais quanto grupos independentes, coletivos e cidadãos/cidadãs que desenvolvem ativismo mediático por meio de
meios de comunicação, dentro deles e sobres eles, ou “através”, “nas” ou “sobre” as
mídias, tomando emprestadas a terminologia de Alice Mattoni (2013).
As iniciativas perpassam a história e se configuram no bojo das tecnologias
de cada época, porém sem que as mais atuais suplantem as anteriores, pois existe
a confluência delas em conformidade com a realidade concreta e as estratégias em
questão. Atualmente, ampliam-se as formas e a intensidade do midiativismo dado
o crescente empoderamento das tecnologias digitais, facilitado pela Web 2.0, banda
larga e a popularização do Wi-Fi (redes sem fio), e do desenvolvimento de alternativas tecnológicas próprias, especialmente aquelas do âmbito da computação e
Internet (software livre18, aplicativos, redes de telefonia celular comunitárias etc.).
18

Ver https://ansol.org/filosofia
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No entanto, há que se reconhecer o papel importante do jornalismo alternativo
e das mídias alternativas que existem, pelo menos desde o século XIX, para a práxis
do ativismo mediático que perpassa as tecnologias tradicionais e as digitais, dos impressos e telecomunicações à informática e à onipresente World Wide Web (www)
dos dias atuais.
A imprensa alternativa tem uma importante marca histórica na identificação,
produção e difusão de conteúdos informativos a partir de visões e abordagens alternativas e críticas dos acontecimentos, dos media e do mundo, portanto, o midiativismo não é algo apenas da era da Internet. As iniciativas de meios e comunicação
alternativa, e/ou populares e comunitários, são símbolos do desencanto e da discordância com o rumo das sociedades mercantilizadas e dominadas por oligopólios ou
monopólios dos meios de comunicação em mãos das classes dominantes. São símbolos de lutas por uma sociedade igualitária em liberdade de expressão e direitos. Claro
que existe também o ativismo de cunho conservador que, inclusive, tem tido mais
repercussão nessa era de Internet, mas não foi objeto deste texto. Nossa abordagem
enfatiza o midiativismo a partir das forças progressistas, como já foi citado, porque
é nelas que está o interesse de denúncias e o grito por mudanças em favor dos desfavorecidos das benesses do capitalismo e da democracia em todas as suas dimensões
como direito de todos. Estas inspiram mudanças, enquanto as neoliberais e conservadoras querem conservar privilégios e manter “ordens” estabelecidas que favorecem a
desigualdade social.
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RESUMO
Os meios de comunicação fornecem, a cada dia mais, uma grande quantidade de
informações à sociedade, que procura saber sobre os acontecimentos diários, pelo
intermédio da mídia. Os jornais sempre fizeram esse papel de mediar a relação entre
os sujeitos sociais e os acontecimentos, embora a principal questão se centralize e no
fato de que a expressão das grandes mídias, durante sua trajetória, esteve orientada
por um discurso unilateral, o que exigia das demais classes publicações que as incluíssem como protagonistas, isto é, o chamado discurso contra-hegemônico. Como
as práticas sociais são diretamente influenciadas pelas mudanças sociais, a Internet
apresenta-se como uma dessas vias de transformação nos modos de informar. Por
isso, busca-se compreender, por meio de uma revisão de literatura, a trajetória do
discurso midiático, especialmente em relação à mídia alternativa, na perspectiva de
entender qual o seu papel diante da mídia tradicional na atualidade. Para mobilizar a
pesquisa, são fundamentais as contribuições de Downing (2002), Sodré (1999), Braga
(1991), Marconi (1980), Abramo (1988), Chinem (1995); a respeito das minorias, movimentos sociais e a militância política na mídia, utilizamos Gohn (2000; 20052007;
2013), Sodré (2005), Schwarcz e Starling (2015) e Mittmann (2011); e Peruzzo (2009a;
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2009b), Longo (2015) e Castells (1999a; 1999b) para as compreensões das mídias na
Sociedade em Rede. A partir desses encaminhamentos, percebe-se que as alterações
no discurso no discurso midiático e jornalístico abriram margens para que se colocassem em evidência sujeitos antes à margem nos quesitos protagonismo e representatividade no discurso das grandes mídias.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia. Minorias. Discurso contra-hegemônico. Internet.
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Considerações iniciais
A concentração dos meios de comunicação no Brasil é objeto de debates acalorados e de disputa social. Nesse embate, há, de um lado, a grande mídia, intimamente ligada aos “donos” do poder e, de outro, a mídia alternativa, ligada às classes
populares. A primeira atua como legitimadora do pensamento único, e a última age
no enfrentamento à primeira, dando visibilidade às agendas dos movimentos sociais.
Desse modo, as mídias alternativas servem como apoio ao que Sodré (2005) chama
de estratégias discursivas, que somam-se às ações demonstrativas, como passeatas,
invasões episódicas, gestos simbólicos e manifestos que também circulam pelos meios
de comunicação.
Nesse sentido, a mídia alternativa mobiliza-se no combate ao pensamento único, que consiste em contrapor-se à hegemonia exercida pela grande mídia, que tanto
agenda o fato com caráter de notícia, quanto apresenta uma única versão acerca dele.
Esse pensamento impede uma reflexão “livre” e à margem do que foi estabelecido pelas grandes instituições econômicas, que impõem seus preceitos. Assim, intelectuais,
políticos, jornalistas e publicitários inserem e difundem nos meios de comunicação
ideais, ideologias, opiniões, hábitos de comportamento e modos de vida (ECHANIZ;
PAGOLA, 2007) como normas.
Com efeito, a legitimação do pensamento único está condicionada a dois fatores: à influência das grandes agências de notícias e ao processo global de uniformização dos meios de comunicação. A consequência é a perda do pluralismo informativo
e a conversão dos meios em “bíblias” (ECHANIZ; PAGOLA, 2007, p. 25). Esse efeito
vai de encontro ao que preconiza a Constituição Federal brasileira, no artigo 5º – o
direito à verdade como um direito fundamental (BRASIL, 1988). Essa prerrogativa é
sustentada, por sua vez, pelo direito de informar concedido à imprensa no inciso IX,
bem como o direito de buscar informação, no inciso XIV (WEICHERT, 2005).
Nesse sentido os meios são instrumentos de comunicação social, isto é, devem difundir os assuntos de interesse público (ECHANIZ; PAGOLA, 2007). Como
a função dos meios de comunicação não se realiza, sobretudo, quanto à representatividade da diversidade de interesses intrínseca à sociedade, os grupos minoritários
organizam-se e atuam no modelo da contra-informação. Esse modelo “[...] significa
ao mesmo tempo práticas de comunicação e militância política que resistem à ordem
hegemônica e lutam pela instalação de uma nova hegemonia” (FADUL, 1982, p. 36).
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Sua função é desobstruir o acesso à opinião pública por diferentes grupos sociais,
políticos, étnico-raciais, religiosos, de gênero e de orientação sexual.
Enfim, o modelo de contra-informação é a base da maioria das manifestações
de comunicação identificadas como alternativa. Sob essa temática, neste estudo, temos por objetivo fazer uma revisão de literatura acerca do tema mídia alternativa
desenvolvida ao longo do século XX como espaço de circulação do discurso contra-hegemônico e de inclusão social.
Para realizar este estudo de caráter bibliográfico, erigimos três eixos de discussão: conceito de mídia alternativa com Downing (2002), Sodré (1999), Braga (1991),
Marconi (1980), Abramo (1988), Chinem (1995); para discutir minorias, movimentos sociais e a militância política na mídia, utilizamos Gohn (2005), Sodré (2005),
Schwarcz e Starling (2015), Gohn (2007; 2000) e Mittmann (2011); e finalmente, abordamos os conceitos das mídias na Sociedade em Rede utilizados por Peruzzo (2009a;
2009b), Longo (2015) e Castells (1999a; 2009b).
Nosso trajeto foi organizado do seguinte modo: num primeiro momento passamos pelos primórdios da mídia alternativa, estabelecendo as condições históricas
que possibilitaram sua emergência, atribuindo diferentes sentidos e funções. Depois,
focalizaremos na relação entre a mídia alternativa e os movimentos sociais, pois estes direcionam um processo de comunicação alternativa conferindo visibilidades às
minorias sociais e culturais. Por último, fazemos um contraponto entre os papéis desempenhados pela mídia tradicional e pela mídia alternativa na Sociedade em Rede.
1 Condições de emergência e sentidos da mídia alternativa
A comunicação para as massas passou a existir na modernidade com o jornal
impresso. Contudo, historiadores defendem que essa mídia não é recente. Chineses
e egípcios já produziam gazetas na Antiguidade (COSTELLA, 2002). A paternidade
do jornal poderia ser concedida aos romanos, pois usaram a comunicação mural para
tornar público assuntos de caráter político-religioso, atualizados periodicamente e
com variedade de matéria.
Ao assumir o Consulado Romano, Júlio César estabeleceu dois periódicos murais: Acta Senatus, que trazia o resumo dos debates e deliberação do Senado Romano, e Acta Diurna Populi Romani, atualizado diariamente por ordens e informações
oficiais. Aos poucos o último foi incorporando assuntos variados e atuais, com periodicidade, características do jornal, circulando no muro, em diversas cópias feitas
por copistas para leitura e enviadas pelos correios em forma de cartas. Esse foi o
verdadeiro jornal, só que mural (COSTELLA, 2002).
A queda de Roma em 476 fez desaparecer o polo centralizador da vida política
e da vida comercial. O homem passou a trancafiar-se em feudos. O desaparecimento
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do papiro e o preço elevado do pergaminho, a inexistência do papel confinado ao território chinês e depois árabe são acontecimentos que impossibilitaram o surgimento
do jornal naquele momento (COSTELLA, 2002). O jornal impresso apareceu por
volta de 1600, isto é, 150 anos após a invenção da prensa, que inicialmente se limitava
à impressão de livros.
No Brasil, antes da vinda da família real portuguesa, as atividades de imprensa eram proibidas. A fundação da Impressão Régia ocorreu 1808, por D. João VI,
hoje conhecida como “Imprensa Nacional”. Como a Impressão Régia foi instituída e
controlada pelo rei, seu esforço propagandístico foi importante no período imperial
para unificação do país. No mesmo ano surgiram os dois primeiros jornais: o Correio
Braziliense e a Gazeta do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, a esfera pública passou a se constituir com a ajuda do jornal,
que desde o princípio foi um gênero utilizado para comunicação do Estado com os
cidadãos e para fins comerciais. Decretos, leis, publicidade passam a ser publicados,
ou seja, tornados públicos. Com a ascensão dos intelectuais no país, o jornal passou a
ser suporte para os discursos da elite e a se confrontar com os movimentos populares.
A partir da metade do século XIX, aparece o primeiro periódico operário brasileiro, o Jornal dos Tipógrafos, e até 1930 foram cerca de 500 publicações operárias
(GIANNOTTI, 2007). Até meados do século XX, a mídia alternativa foi vinculada
aos ambientes operários, primeiro aos anarquistas e depois aos comunistas. Trata-se
da imprensa panfletária, dos pasquins e da imprensa anarquista, na função social de
criação de um espaço público reflexo. A intenção é ser um canal de expressão e de
conteúdos em relação à grande mídia comercial e à mídia pública de tendência conservadora.
O golpe de 1964 alterou as correlações políticas e, por consequência, a mídia contra-hegemônica ganhou novos contornos. Jornais como O Pasquim, Opinião, Bondinho
e EX passaram a representar a imprensa alternativa à grande imprensa, pois esta colaborou com o Golpe. Durante os anos de chumbo (1968-1974), a imprensa alternativa
trabalhava clandestinamente, devido ao controle estatal e à censura.
O termo “imprensa alternativa” é registrado pela primeira vez em 1978, num
texto do Centro de Informações do Exército (CIEX), elaborado pelo governo ditatorial com o intuito de “[...] elaborar uma estratégia para esmagá-la” (BERGER, 1995,
p. 10). Em 1979, a Associação Brasileira de Imprensa listou 448 veículos do setor no
Catálogo da Imprensa Alternativa e Episódica do Brasil. No mesmo ano, o termo
aparece num texto acadêmico, de Sérgio Caparelli (BERGER, 1995). É relevante citar
o desdobramento no campo acadêmico que a expressão ganhou na obra clássica de
Bernardo Kucinski (1991). Nas palavras de José Luiz Braga (1991), o jornalista Alberto Dines afirma ter lançado a expressão em sua coluna, Jornais dos jornais, publicada
na Folha de S. Paulo. Desse modo,
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[...] o radical de alternativa contém quatro dos significados essenciais dessa imprensa: o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre
duas coisas reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação difícil
e finalmente, o desejo das gerações dos anos 60 e 70, de protagonizar (KUCINSKI,
1991, p. XIII).

Portanto, esses jornais mantinham condições especiais de independência.
Como características básicas podem-se elencar a tiragem e a repercussão reduzidas,
a falta de esquema empresarial com trabalho semiartesanal na maioria dos órgãos e
ausência de anúncios publicitários (MARCONI, 1980). Rivaldo Chinem (1995) utiliza-se da mesma definição de mídia alternativa de Kucinski (1991).
Outra expressão utilizada é “imprensa nanica”, usada remetendo tanto ao formato tabloide dos jornais alternativos, quanto ao fato de serem produzidos por empresas jornalísticas de pequeno porte. Essa expressão foi disseminada principalmente
por publicitários.
Foram mais de 300 periódicos alternativos entre 1964 a 1980. A curta vida dessas publicações fez com que Abramo (1998) não as reconheça como alternativa à
imprensa burguesa. Aproximando-se de Kucinski (1991), atribui sua existência mais
como um contraponto que substituição. Isso porque a mídia alternativa é pautada
pela grande mídia, conferindo novo enfoque à notícia, a partir de técnicas específicas,
como “[...] os informantes ouvidos em off, a orientação oposicionista da análise e da
interpretação, e o posicionamento ideológico e político diante do assunto tratado”
(ABRAMO, 1988, p. 2). Funciona no movimento “contra-hegemônico” e precisa da
grande mídia para existir.
Esse movimento da imprensa alternativa nos anos da ditadura acompanhou a
reorganização da esquerda e o crescimento dos movimentos populares. Ela reinventou-se com o nascimento dos jornais de bases populares. Na década de 1990, a mídia comunitária assumiu centralidade no cenário alternativo, com veículos abrindo
espaços para programas locais. A partir dos anos 2000, multiplicaram-se blogues de
centro-esquerda, com a ascensão de blogueiros vinculados ao Partido dos Trabalhadores, consolidando-se como blogueiros progressistas.
Com efeito, na contemporaneidade, a imprensa alternativa não se restringe
mais a veículos impressos veículos surgidos no período militar. É preciso alargar o
termo. Fontcuberta (1983) aponta “alternativo” para as mais diversas possibilidades
de comunicação. Neste sentido, a comunicação é mais ou menos alternativa à medida
que subverta a sociedade. Portanto, para abranger os múltiplos objetos alternativos,
utiliza-se o termo “mídia” alternativa. O adjetivo “alternativo” passa a ser entendido
como um processo aberto e plural.
Downing (2002) compreende a variedade de manifestações da comunicação de
linha contra-hegemônica ao erigir o conceito de “mídia radical alternativa. Entre as
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possibilidades, considera-se como mídia radical alternativa arte performática, danças, teatro de rua, HQs, murais, músicas, romances, vídeos, pôsteres, jornais impressos, Internet, rádios comunitárias, grafites, etc. Entendida nessa forma,
[...] a mídia radical tem a missão não apenas de fornecer ao público os fatos que lhe
são negados, mas também pesquisar novas formas de desenvolver uma perspectiva
de questionamento do processo hegemônico e fortalecer o sentimento de confiança
do público em seu poder de engendrar mudanças construtivas. (DOWNING, 2002,
p. 50).

Nesse ponto, as mídias alternativas não se diferenciam mais apenas pelo modelo de negócio. O que as diferenciam são os conteúdos, pois se constituem, acima
de tudo, como aparato discursivo das classes dominadas e espaços de circulação da
ideologia de esquerda (FIORUCCI, 2011). Em outras palavras, a mídia alternativa
não substitui nem se restringe a contrapor-se ao discurso dominante veiculada pela
grande mídia. Trata-se de uma articuladora dos anseios e pautas originárias dos movimentos populares, que se constroem numa audiência ativa num espaço horizontal e
aberto, utilizando os meios como mobilização em si (DOWNING, 2002).
Peruzzo (2009a) vai ao encontro da mesma compreensão ao enfatizar que para
um meio de comunicação ser caracterizado como alternativo ele deve ser gestado
pelos grupos sociais subalternos e ser transformador.
Os elementos principais que caracterizam a comunicação como popular, comunitária e/ou alternativa estão no processo, nas práticas sociais, nas relações que se
estabelecem, e não no tipo de veículo utilizado, nem em outra característica qualquer (linguagem, propriedade, formato) tomada isoladamente. O que importa é o
conjunto da práxis e o significado que tem para a comunidade. (PERUZZO, 2009a,
p. 140).

Em suma, as mídias alternativas são veículos, plataformas, perfis e formatos
que atuam no sentido da comunicação contra-hegemônica, a fim de possibilitar uma
participação plural, horizontal, efetiva e democrática. Representam uma opção como
fonte de informação porque apresentam temas negligenciados pela grande mídia com
uma abordagem crítica. Além dos veículos independentes, orgânicos ou não aos movimentos sociais, também podem se referir a publicações alternativas elaboradas por
segmentos da pequena burguesia e vendidas em bancas, a comunicação popular e comunitária, ou ainda aquela produzida por segmentos sindicais (PERUZZO, 2009a).
Estão, sobretudo, vinculadas às práticas dos movimentos sociais que podem utilizá-la
para fins de emancipação e articulação social, constituindo-se em “[...] um grito antes sufocado de denúncia e reivindicação por transformações” (PERUZZO, 2009b, p.
29). Essa temática será ampliada na seção a seguir.
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2 Comunicação popular, alternativa e comunitária
Como discutimos, a mídia alternativa tem origem na ação dos movimentos
populares, tanto aqueles surgidos nas primeiras décadas do século XX, a serviço dos
trabalhadores, quanto os que emergiram das manifestações dos anos 1970, em reação aos ditames da ditadura militar. “São experiências comumente denominadas de
comunicação participativa, dialógica, educativa, horizontal, comunitária ou radical”
(PERUZZO, 2009a, p. 133). Todas essas denominações congregam o sentido político,
uma forma de expressão das classes subalternas em processo de mobilização visando
suprir suas necessidades de sobrevivência e de participação política com vistas a estabelecer a justiça social. Cabe nesta seção refinar melhor as definições de comunicação
popular, comunitária e alternativa.
Peruzzo (2009b) faz uma distinção fundamental para compreender as inúmeras
publicações existentes: “comunicação popular”, “alternativa e comunitária” e “imprensa alternativa”. A primeira corrente é a comunicação de segmentos populacionais subalternos, cujos produtos de comunicação são elaborados tanto dentro dos
movimentos sociais, quanto fora, com o objetivo de contribuir para o processo de
conscientização e ação (PERUZZO, 2009a). A segunda corresponde à imprensa manifestada durante a ditadura militar, porque engloba o jornalismo alternativo comprometido com as causas sociais e com publicações de porte mais bem elaborado e
com tiragens maiores.
A comunicação popular, alternativa e comunitária é dividida em:
a) “comunicação popular e comunitária”: processos de comunicação constituídos no interior de movimentos sociais e que se submetem a suas demandas.
Não possui fins lucrativos e tem caráter educativo, cultural e mobilizatório.
Conta com a participação ativa horizontal do cidadão, tornando-se um canal
de comunicação pertencente à comunidade ou ao movimento social (PERUZZO, 2009a);
b) “comunicação popular alternativa”: processos de comunicação constituídos
por iniciativas de segmentos populares, mas que não correspondem a toda comunidade. São projetos articulados por ONGs, fundações, universidades, órgãos públicos, igrejas, etc. (PERUZZO, 2009a).
A imprensa alternativa engloba a imprensa político-partidária, a imprensa sindical combativa e o jornal alternativo propriamente dito com informação geral, como
os diários, semanários ou mensários. Trata-se de uma publicação independente e não
alinhada a governos e à lógica do mercado.
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Os canais alternativos de maior porte constituem-se em alternativa como fontes de informações. Pelas características específicas de alguns de seus segmentos, podem ser agrupados em (PERUZZO, 2009a):
a) “jornalismo popular alternativo”: corresponde às características mencionadas na primeira parte do texto. Efetiva-se de modo participativo, configura-se e
circula no mesmo universo da comunicação popular e comunitária;
b) “jornalismo alternativo colaborativo” (de informação geral ou especializada): ocupa-se em assumir uma posição e crítica dos acontecimentos já tratados
pela grande mídia, bem como dá visibilidade a temas negligenciados. É de caráter colaborativo pelo senso de ajuda e pela colaboração de voluntários que
adotam uma linha editorial diferenciada. Sofreu forte perseguição durante a
ditadura militar;
c) “jornalismo alternativo autônomo”: imprensa produzida por indivíduos isoladamente ou até por microempresários. Pode ser de informação geral, literário, político etc.;
d) “jornalismo político-partidário”: imprensa dirigida por partidos políticos,
candidatos ou ocupantes de cargos de representação pública em exercício;
e) “jornalismo sindical”: imprensa produzida nos sindicatos de trabalhadores e
de diversas categorias profissionais (metalúrgicos, professores, etc.).
Em resumo, parte da imprensa alternativa diferencia-se da comunicação popular e comunitária à medida que mantém certo distanciamento dos movimentos
sociais, ainda que haja vínculos ideológicos ou políticos. E mais, nem toda mídia
independente ou autônoma é alternativa. Há meios que oferecem conteúdos para
ampliação dos direitos à cidadania e há outros que representam interesses individuais
e que podem ser até mesmo conservadores ou privado-mercantis.
Isso posto, essas formas de comunicação e jornalismo ganham novos contornos
com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Estão incorporando novos
formatos e canais de difusão: “[...] pequenos jornais, fanzines, alto-falantes, jornal
mural, webradio, bicicleta de som, carro de som, grupos de teatro, vídeos, rádios comunitárias, canais comunitários de televisão, blogs, fotologs, websites, e-zines etc.”
(PERUZZO, 2009a, p. 134). Aumentou-se o número de Observatórios de Mídia e de
Comunicação, cuja finalidade é o monitoramento a mídia, bem como surgem Coletivos de Comunicação, como o Centro de Mídia Independente (CMI).
Esses suportes medeiam comunicações ligadas a movimentos sociais, associações comunitárias e organizações não governamentais, segmentos comunitários autônomos, projetos de universidades, rádio-escola, entre outras, na promoção da Educomunicação comunitária, uma modalidade de comunicação educativa que privilegia
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as necessidades concretas de segmentos populacionais e que está voltada à mudança
social (PERUZZO, 2009a).
Várias iniciativas contemporâneas foram catalogadas por Peruzzo (2009a) e a
maioria é oriunda da Internet, pervertendo a lógica de emissão centralizada, de um
emissor para muitos para a forma distribuída, na qual todos podem ser receptores e
se tornarem emissores em diversas linguagens. Todos podem participar do chamado
“jornalismo cidadão” e de fontes abertas (open sources), derrubando o “senhor” que
selecionava o que ia para o meio de comunicação, o gatekeeper. Os suportes digitais
permitem interação em tempo real, articulações comunitárias, expressão coletiva e
apropriação do espaço pelos movimentos sociais (CASTELLS, 2003).
3 Mídia alternativa, movimentos sociais e minorias na sociedade em rede
Mariani (1999), quando fala sobre as instituições, mostra que o jornal assim
se identifica devido à tradição que o levou a esse lugar legitimado e de autoridade.
Alguns dos grandes jornais, de ampla repercussão, circulam no país desde há tempos,
visto que “[...] a necessidade social da informação produziu a necessidade do Jornalismo que assumiu, a partir de então, papel de divulgador de conhecimento” (LIMA,
2012, p. 335).
Essa tarefa de divulgar informação apresenta-se como um desafio constante ao
Jornalismo, que precisa se adequar à sociedade em constante transformação. Estabelecemos dois pontos principais em relação às alterações do/no discurso jornalístico.
O primeiro deles está, de maneira fundamental, orientado pela forma e estrutura do
jornal: se verificarmos publicações de algumas décadas, é possível identificar várias
alterações, desde a diagramação até a seleção de temas e conteúdo. Os acontecimentos, as leis, as problematizações passam a determinar o que pode e o que não pode ser
oferecido ao público como informação.
Outro ponto determinante a ser destacado é a influência e a presença dos sujeitos na mídia, mais especificamente, no discurso jornalístico. De forma muito generalizante, acredita-se, no senso comum, que o jornalismo tem a necessidade de atingir
variadas classes de pessoas e ter grande repercussão no meio social. É provável que
essa ilusão seja sustentada na premissa de que: i) só há jornalismo se há público leitor; e ii) o jornal precisa do capital oriundo de sua repercussão para se sustentar, pois:
Todo órgão de informação é antes de tudo uma empresa que tem necessidade de
recursos financeiros para viver que decorrem das vendas dos exemplares, no caso
dos jornais, e da publicidade, no caso da imprensa, do rádio e da televisão, sendo o preço dos espaços publicitários diretamente proporcional à audiência obtida.
(CHARAUDEAU, 2006, p. 283).
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É preciso considerar, pois, que todo jornal e/ou todo discurso jornalístico, impresso, na televisão, no rádio apresenta públicos determinados, não apenas em termos de conteúdo e de formas de comunicação, mas também em relação à seleção
de temas e quanto ao modo de se falar sobre algo/alguém, isto é, o jogo ideológico
próprio do dizer, fundamental para as possibilidades de significação e interpretação.
Logo, as variadas classes e sujeitos sociais sentem a necessidade de se fazer um
jornalismo que esteja ao alcance das mais diferentes formas de se pensar a sociedade
e os temas de interesse social. As práticas discursivas, as influências tecnológicas e as
novas demandas de comunicação são fatores fundamentais para se interpretar esse
sujeito e a sua inserção nesse cenário de informação e busca por novos protagonismos.
A Rede, certamente, é um dos grandes influenciadores na/da transformação
das práticas sociais e discursivas. Em suas obras, Castells (1999a; 2003) nos mostrou
como a Rede tem mudado as formas como lidamos com as práticas sociais e com os
sujeitos sociais. De acordo com o autor, vivemos em uma sociedade que se comunica
fundamentalmente em/pela Rede. Isso porque a Internet estabelece a mediação entre
sujeitos, é capaz de apresentar ao interlocutor diferentes perspectivas a respeito de um
fato, servir como suporte que permite a alternância de vozes, privilegiados e desprivilegiados, sujeitos das classes dominantes e sujeitos das classes subordinadas.
É, preciso, pois, saber que:
[...] a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia e, em
especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada período
histórico, traça seu destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a
evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou a sua falta) incorpora
a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico.
(CASTELLS, 1999a, p. 44-45).

Um exemplo claro de influência da tecnologia e transformação sociais são as
manifestações políticas e sociais na atualidade. No contexto de manifestação, o espaço virtual tem se apresentando como importante aliado na expressão de sentidos e
vozes sobre participação política e social, porque “[...] os recursos tecnológicos são as
grandes armas estratégicas utilizadas na organização e mobilização do movimento.
A internet tem sido o principal instrumento de comunicação na elaboração de suas
agendas” (GOHN, 2007, p. 37, grifo nosso).
Já há algum tempo, mobilizações sociais e políticas têm sido organizadas pelas
redes sociais na Internet. Como marco principal, temos, no fim da primeira década dos anos 2000, a Revolução Verde, no Irã. Em momentos posteriores ocorreram
mobilizações como Indignados Europeus, os Occupy praças e ruas iniciado em Wall
Street, e a Primavera Árabe (GOHN, 2013) e as Jornadas de Junho, em 2013.
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Para Mittmann (2011, p. 121),
Com o advento da Web 2.0 e a possibilidade de intervenção pelos cidadãos comuns,
os sujeitos que lutam pela democratização midiática e por transformações sociais
veem suas iniciativas avançarem em número de internautas envolvidos, além da expansão gradativa dos grupos e o entrecruzamento com outras redes grupais dentro
da grande inter-rede. Por vezes, alcançam certos públicos leitores que se dividem
entre os acessos às mídias dominantes e às mídias alternativas.

As mobilizações atuais, portanto, permitiram não só uma reflexão a respeito
das formas de se manifestar, mas também deram visibilidade às novas formas de comunicação e protagonismo em relação às mídias tradicionais. Tomando as Jornadas
de Junho, temos como exemplo de transmissão de informações as publicações veiculadas pelo grupo Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação (Mídia Ninja). A
proposta surgiu no ano de 2013 e ganhou visibilidade nas manifestações ocorridas no
mesmo ano. Os integrantes da Mídia Ninja iam para as ruas, com seus smartphones
a fim de fim de transmitir vídeos em streaming, a partir de plataformas que possibilitavam o serviço. De dentro das manifestações, os Ninjas reapresentavam, com um
viés jornalístico, novos sujeitos e interfaces dos movimentos, à sua maneira, pelas
principais mídias impressas, digitais, televisivas, etc.
De acordo com os integrantes do grupo, o objetivo foi, e é ainda, trazer como
contraponto uma perspectiva que problematize os fatos não contemplados pelas
grandes mídias tradicionais ou os mostrem a partir de outros referenciais. Ao fazer
isso, tais mídias colocam em evidência, de forma eminente, sujeitos (e suas vozes)
marginalizados pelas grandes mídias.
Como pautas desses dois jornais, há a presença de sujeitos constituintes, em
suma, das minorias. Nesse sentido, compreendemos que “[...] as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma
maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual é preciso estar conforme”
(DELEUZE, 1992, p. 214). Por isso, as publicações tendem a dar visibilidade, por
exemplo, aos movimentos políticos e sociais, a luta pela igualdade de gênero, a causa
indígena, etc.
É de suma importância entender o efeito e as rupturas causadas por essas novas
formas de comunicar. Para Althusser (1992), a mídia funciona como um Aparelho
Ideológico do Estado (AIE) da informação, e a partir de então pode assumir uma
posição favorável ou desfavorável ao falar sobre um fato/acontecimento/evento a depender da posição do lugar de qual se enuncia em dadas condições de produção, e de
uma dada interpelação ideológica.
Pensando dessa forma, tais rupturas são imensamente significativas para constituição e representatividade. De acordo com Mittmann (2011, p. 119), o espaço da
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Rede permitiu o estabelecimento, funcionamento e significação de “[...] lugares à
margem daqueles das grandes corporações”. Por isso, as mídias alternativas, principalmente em Rede, mostram as minorias em processo de visibilidade, porque tentam
criar para si modelos, a fim de se tornar majoritária (DELEUZE, 1992) ou apresentar
as mesmas possibilidades que as outras classes e sujeitos já têm no espaço do discurso
jornalístico.
Considerações finais
Ao longo da trajetória proposta neste trabalho foi possível perceber a existência de uma pluralidade de vozes constituintes do espaço social e integrantes da disputa por visibilidade e representatividade no âmbito da informação. Isso porque, como
afirma Oliveira (2005, p. 3), “[...] por ser uma reconstrução da realidade, o jornalismo
não é e nem nunca poderá ser uma atividade neutra ou imparcial”.
Por representar e ser representada pelos sujeitos com espaços e lugares de enunciação em evidência, a mídia alternativa surge no contexto de ruptura da ordem estabelecida, haja vista que agora não é – e nunca foi – suficiente à heterogeneidade que
compõe a sociedade apenas noticiar, pelo contrário, é preciso “[...] subsídios para
conhecer a realidade em que vive e sentir-se parte dela” (LIMA, 2012, p. 337).
De maneira incontestável, a realidade social afeta diretamente o discurso jornalístico, demonstrando as necessidades de cada período sócio-histórico. Por isso,
percebemos ao longo desta proposta que as publicações vindas das classes marginalizadas podem ser consideradas um ato de resistência ao discurso excludente e unilateral das grandes mídias, pois, ao funcionarem como instituição, sustentam “[...] uma
forte carga do controle social: elas servem para modelar as práticas sociais existentes
[...]” (MARIANI, 1999, p. 48).
Como foi possível observar, o discurso jornalístico permite às classes formas
de manifestação na comunicação popular, alternativa e comunitária. A Internet tem
se colocado como uma grande facilitadora e articuladora do discurso informativo/
jornalístico na própria Rede e, por isso, demonstra possibilidades de protagonismos
de variadas classes e sujeitos sociais.
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RESUMO
Os modos como os meios de comunicação articulam-se a manifestações políticas alteram-se historicamente, devido a transformações tanto no campo da política, quanto no campo comunicacional. Além disso, alteram-se também as perspectivas teóricas
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Da mídia alternativa ao midiativismo:
observações históricas e conceituais sobre as práticas
de contestação midiática
Introdução
Há algum tempo, um dos principais desafios de quem se interessa em refletir
sobre as relações entre os meios de comunicação e a política é encontrar ou produzir
um plano de compreensão minimamente estável em que a mídia não seja percebida
apenas como um elemento externo e secundário à política, nem que a lógica midiática seja tomada como uma instância de determinação última da política. Ou seja, que
a política seja diminuída ao puro espetáculo midiático (RUBIM, 2001). Ao longo do
último século, surgiram diversas práticas e processos que tornaram mais complexas
as relações entre mídia e política, exigindo, inclusive, uma expansão das formas de
compreendê-las. A atuação da mídia não se restringe à mera transmissão de informações. Ela também é um espaço no qual diferentes forças sociais entram em disputa. E
um espaço disputado, em si mesmo, por diferentes grupos com os mais diversos interesses e motivações (DOWNING, 2002; HACKETT; CARROLL, 2006). Já a política
ultrapassa as suas formas institucionalizadas e partidárias para encampar distintos e
localizados jogos de poder em torno de questões identitárias, ambientais, religiosas
etc. (RUBIM, 2001).
A partir de tais premissas, no presente trabalho, tecemos algumas considerações de ordem histórica e conceitual sobre as transformações em práticas de contestação midiática que têm sido nomeadas de mídia alternativa, comunicação popular e
comunitária e, mais recentemente, midiativismo. Ainda que esses termos possam ser
tomados apressadamente como sinônimos, eles surgiram em contextos específicos,
foram empregados para descrever práticas historicamente localizadas e encontram
sustentação teórica em premissas, por vezes, distintas. Identificar permanências e
rupturas nas diferentes modalidades de ação crítica com a mídia, na mídia e sobre a
mídia, bem como nos modos como essas manifestações são interpretadas no campo
acadêmico permite observar algumas singularidades das atuais formas de enredamento da mídia e da política.
Por meio de uma revisão bibliográfica, são identificados e discutidos neste trabalho dois momentos específicos, com ênfase no contexto nacional: a comunicação
alternativa, popular e comunitária dos anos 1970, 1980 e 1990 e a emergência do midiativismo, especialmente a partir dos anos 1990 e 2000. Nesses recortes temporais,
tentamos identificar práticas específicas, modos particulares de relacionar mídia e
política e interpretações acadêmicas dos fenômenos em discussão. Esse resgate histó79
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rico não se pretende exaustivo. Outros recortes temporais poderiam ser feitos, outras
ações poderiam ser elencadas, outros eixos interpretativos poderiam ser acionados.
No entanto, este trabalho pretende somar-se a outras iniciativas semelhantes já realizadas, atualizando-as ou permitindo novas leituras do tema em discussão.
1 Alguns pontos de partida
Trabalhos como os de Downing (2002) e de Cardon e Granjon (2010) oferecem
bons pontos de partida para a reflexão sobre as transformações históricas dos enlaces
entre comunicação e política em manifestações críticas. Downing (2002) identifica
ainda na Reforma Protestante as raízes daquilo que o autor chama de mídia radical
alternativa, cujas práticas de circulação de informações e pontos de vista antagônicos aos discursos dominantes abrangem desde a utilização, mesmo que precária, de
veículos de comunicação tradicionais, como imprensa, rádio e TV, até manifestações
comunicacionais não centradas em artefatos tecnológicos, como teatro de rua, dança, grafite etc.
Já Cardon e Granjon (2010) restringem-se a descrever as mudanças ocorridas
nas formas de “militância comunicacional” do século XX e XXI, dando ênfase especial aos fenômenos que surgem a partir da década de 1960. Os autores chamam
atenção para o fato de que durante o período, e ainda hoje, não se estabilizou um
vocabulário para designar as mobilizações informacionais críticas. A noção de midiativismo, aludida no título do trabalho, é definida como “[...] uma mobilização social
progressista que orienta a ação coletiva para a crítica dos meios de comunicação
dominantes ou para a implementação de dispositivos alternativos de produção de informação” (CARDON; GRANJON, 2010, p. 8). Assim, os autores também adotam
um escopo bastante abrangente de práticas e ações, incluindo em sua análise manifestações mais recentes que acompanham a popularização da Internet.
Cardon e Granjon (2003; 2010) ainda fazem uma distinção entre duas formas
de crítica que inspiram diferentes modalidades de atuação do midiativismo: a crítica
contra-hegemônica e a crítica expressivista. Ainda que não sejam totalmente separáveis, as duas visões apresentam certos elementos que também não são facilmente
conciliáveis. A valorização de uma ou outra forma de crítica em um certo momento
histórico soma-se a outras questões, como transformações tecnológicas, emergência
de novos atores sociais e mudanças no contexto político e econômico local e global,
para movimentar alterações nos modos de se produzir posicionamentos críticos no
campo midiático.
A crítica contra-hegemônica pauta-se por um viés de preocupações ideológicas
e da ordem da economia política dos meios de comunicação. Suas manifestações denunciam a função propagandista da mídia dominante, problematizam a distribuição
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desigual do fluxo de informação em escala planetária, questionam as alianças da
imprensa com o mundo corporativo e lutam contra o cerceamento da liberdade de
expressão na profissão jornalística. A perseguição do lucro e o consequente sensacionalismo também são alvos prediletos da crítica contra-hegemônica (CARDON;
GRANJON, 2003; 2010). Essa vertente do militantismo comunicacional pode ser
observada de forma mais decantada no chamado Relatório Mcbride, documento
produzido pela UNESCO durante a década de 1970 com objetivo de estimular a criação de uma nova ordem mundial da informação e da comunicação (NOMIC). O
relatório, publicado no Brasil em 1983 com o título Um mundo, muitas vozes, era
constituído de recomendações que fundamentavam uma crítica vigorosa à desigualdade estrutural entre os países do primeiro e do terceiro mundo relativa ao acesso e à
produção de informação. Seus principais argumentos ancoravam-se na denúncia de
uma monopolização dos meios de comunicação por grupos de mídia transnacionais,
o que gerava fluxos internacionais de informação verticais, de mão única, do Norte
para o Sul, assim como se refletia em práticas comunicacionais que enfatizavam questões comerciais em vez de preocupações sociais (BERGER, 1999; UNESCO, 1983).
Já a crítica expressivista caracteriza-se por ações coletivas que se organizam
a partir do convite para que “[...] os indivíduos dominem os instrumentos de representação e simbolização de suas próprias condições” (CARDON; GRANJON, 2010,
p. 20). O tensionamento das dimensões ideológicas da produção midiática dá lugar
a questionamentos sobre a assimetria mantida pela mídia em relação a sua audiência. Tanto em relação à mídia dominante, quanto mesmo no âmbito das práticas de
contestação, a crítica expressivista rechaça a monopolização da fala por profissionais, porta-vozes ou especialistas. Sua intenção principal, consequentemente, não é
reformar o sistema de mídia ou promover uma transformação da prática jornalística
profissional em vista de uma representação mais fiel ou mais justa da realidade social
pelos meios de comunicação.
Almeja-se, em outra esfera, fomentar a apropriação coletiva da mídia. A disputa sobre a legitimação de visões do mundo antagônicas, ou o desafio de revelar
fatos ocultos ou distorcidos pelos meios de comunicação dominantes, cede espaço
para o ataque ao princípio de passividade do receptor e a busca pela multiplicação do
número de transmissores de informação e de cultura. Há um deslocamento de preocupações objetivas para temáticas de ordem subjetiva. A garantia de uma diversidade
de pontos de vista coloca-se mais importante do que a objetividade, considerada
impossível, ou mesmo pouco desejável, caso ela seja adquirida ao custo da redução
do número de produtores de informação. Em vez de se opor à produção midiática
comercial diretamente, dirigindo suas reivindicações a um poder central, a crítica
expressivista – que se estabeleceu sob alcunhas como mídia popular, cidadã, ou comunitária, mas que encontra expressão também na ideia de era pós-mídia de Guat-
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tari (1992) – busca a emancipação social e a partilha do poder midiático por meio
de experiências locais. Ambiciona-se, portanto, a multiplicação e a amplificação das
vozes excluídas da mídia dominante (CARDON; GRANJON, 2003; 2010).
Também é possível identificar no Brasil as distintas modalidades de crítica contra-hegemônica e expressivista. Para narrar algumas das transformações nas formas de
contestação midiática no país, escolhemos iniciar nossas discussões já no fim dos
anos 1970 e início dos anos 1980, quando a ditadura militar se enfraquece e há uma
eclosão de manifestações populares amparadas em diferentes setores da sociedade
civil. Existem, certamente, antecedentes mais remotos, como a imprensa operária e
anarquista das primeiras décadas do século XX (FERREIRA, 1978), ou a chamada
“imprensa nanica” dos anos 1960 e 1970 (KUCINSKI, 1991; PEREIRA, 1986). Todavia, somente com a ampliação dos espaços democráticos resultante do lento processo
de abertura política do país se tornou viável problematizar mais sistematicamente os
meios de comunicação massivos, bem como colocar em curso experiências alternativas de circulação de informação. Além disso, é a partir desse período que Ortiz (1989)
identifica uma sedimentação da indústria cultural no país, quando a comercialização
da cultura brasileira pelos meios de comunicação deixa de se vincular ao projeto de
modernização alavancado pelo governo militar e se abre para críticas. Finalmente, é
também no mesmo período que o campo de estudos da comunicação se torna mais
robusto. Destaca-se, nesse momento, a publicação das coletâneas de artigos organizadas por José de Marques de Melo (1980) e Carlos Eduardo Lins da Silva (1986) como
resultado dos II e IV Ciclo de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, ocorridos,
respectivamente em 1979 e 1981, com os temas de Comunicação e classes subalternas
e Comunicação, hegemonia e contra-informação.
2 Comunicação alternativa, popular e comunitária
Uma das primeiras tentativas de compreender as manifestações comunicacionais críticas atreladas aos movimentos sociais em uma perspectiva histórico-conjuntural pode ser observada em Festa (1986). No trabalho da autora, encontra-se uma
diferenciação entre comunicação alternativa e popular por um viés de classe. A comunicação alternativa seria aquela oriunda do nível médio da sociedade civil, enquanto a comunicação popular partiria das bases sociais. Para Festa (1986), os “anos de
chumbo” da ditadura militar caracterizariam-se pela existência de uma comunicação
alternativa marcada pela resistência e a denúncia, enquanto o processo de abertura política permitiu desabrochar uma série de iniciativas de comunicação popular,
apoiadas em movimentos sociais que se originavam de setores da Igreja Católica, do
sindicalismo e de outras associações de base.
Essa separação entre comunicação alternativa e popular, que remonta aos modelos de crítica contra-hegemônica e expressivista identificados por Cardon e Gran82
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jon (2010), foi antecedida, no campo acadêmico, por um período de produção intelectual que marcou profundamente o desenvolvimento das teorias de comunicação
latino-americanas, mas que se limitou ao campo das ideias. Segundo Berger (1999),
nas primeiras reflexões teóricas críticas sobre o campo da comunicação:
[...] percebe-se que a pesquisa na perspectiva crítica confunde-se com o comprometimento político: era preciso denunciar o funcionalismo, a televisão comercial,
os fluxos internacionais da notícia, as histórias em quadrinho, as políticas de comunicação (ou a falta delas), as corporações multinacionais, a Indústria Cultural,
a estrutura transnacional de informação, o cinema de Hollywood, a manipulação
ideológica, a infraestrutura e a superestrutura, a publicidade e as pesquisas de opinião, as novas tecnologias, a miséria da informação, o imperialismo cultural. Estas
são as modalidades discursivas que (d)enunciam a Comunicação de Massa nos anos
70. O panorama resultante das pesquisas nesta perspectiva era sombrio: da economia política à semiologia; dos marxistas aos estruturalistas, da Universidade aos
Centros de pesquisa, tudo desembocava na crítica aos meios - sua estrutura produtiva, sua programação e suas mensagens. A convergência da análise ideológica com
a da teoria da dependência econômica tornava clara e concreta a complexa rede de
dominação. (BERGER, 1999, n. p.).

Foi somente na virada dos anos 1970 para os anos 1980 que os teóricos da comunicação começaram a abandonar as críticas que se satisfaziam na denúncia por
si mesma. Refletindo sobre o II Ciclo de estudos interdisciplinares da comunicação,
promovido pela INTERCOM em 1979, Marques de Melo (1980) atribuía ao evento o
objetivo de dar espaço às pesquisas de cunho crítico que rompiam com as tendências
dos estudos de comunicação social no país que se pautavam por análises e descrições
sobre os modos de comunicação dominantes, seja para criticá-los ou para aperfeiçoá-los. O autor enxergava uma dupla cegueira nos estudos que mais se aprofundavam
na dimensão ideológica dos meios de comunicação, pois a mídia estava sendo interpretada como veículo exclusivo de reprodução das ideologias dominantes na sociedade, visto que eram tomados como objeto de análise apenas os meios de comunicação
massivos mantidos pelas “classes dirigentes”. Assim, as iniciativas comunicacionais
das “classes subalternas” eram menosprezadas, entendidas como manifestações “pitorescas” e “inusitadas” da nossa cultura.
Na contramão dessa perspectiva, o encontro pretendia reunir os mais diversos
esforços intelectuais que já trabalhavam no Brasil com a hipótese de que as práticas
comunicacionais das classes subalternas se promoviam a penetração das ideologias
das classes dominantes no bojo das classes trabalhadoras, ao mesmo tempo, fomentavam, contraditoriamente, a disseminação de questionamentos e de anseios populares
que teciam uma “[...] cultura de resistência à dominação capitalista” (MELO, 1980,
p. 12). A coletânea de artigos resultante do encontro reunia, nas palavras de Marques
de Melo (1980):
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Tentativas de se pensar as classes subalternas no Brasil como agentes da sua própria
comunicação ou de repensar os seus modos de comunicação não apenas como reflexo da ideologia da classe dominante, e nem tão somente como testemunho pungente
do grito de dor dos oprimidos, mas sobretudo como prenúncio da nova comunicação que historicamente construirá a hegemonia política das classes trabalhadoras
em nossa sociedade. (p. 13).

Podem ser observadas três temáticas recorrentes entre os artigos inclusos em
Comunicação e classes subalternas. A primeira constitui-se de trabalhos que buscam teorizar as relações de poder e ideologia nos meios de comunicação e como as
práticas culturais das classes subalternas podem ser posicionadas nessa articulação,
em uma clara transição das premissas frankfurtianas para incorporação de conceitos gramscianos. Um segundo grupo de pesquisas enfatiza a produção de cultura e
informação pelas classes populares e minorias – seja na mídia impressa, no rádio, ou
nas mídias audiovisuais, com ênfase nas manifestações de música sertaneja, na literatura de cordel e experiências comunicacionais em periferias e favelas, além de um
artigo que versa sobre a comunicação em comunidades homossexuais. O terceiro e
último tema é a imbricação de grupos religiosos com os problemas da comunicação,
decorrida tanto da fomentação de práticas alternativas de mídia por parte de uma ala
progressista da Igreja Católica, fundamentada na Teologia da Libertação e no trabalho pedagógico de Paulo Freire, quanto no tratamento de práticas religiosas, como
as Romarias de Aparecida, como objetos de investigação do campo comunicacional.
Preocupações semelhantes orientam a coletânea de artigos organizada por Silva
(1986), resultante do IV Ciclo de estudos interdisciplinares de comunicação, ocorrido
em 1981. Sob o mote Comunicação, hegemonia e contra-informação, a coletânea reúne ponderações teóricas em que noções gramscianas são utilizadas para identificar as
formas de construção da hegemonia por parte das classes dominantes por meio dos
meios de comunicação, o papel dos intelectuais na produção hegemônica cultural e
as possibilidades de constituição de uma contra-hegemonia a partir da utilização da
mídia. Em uma seção de “reflexões sobre as práticas”, são descritas experiências na
televisão, no teatro, no cinema e na literatura.
As coletâneas organizadas por Festa (1986) e Grinberg (1987) dariam continuidade à documentação das práticas de comunicação alternativa e popular no Brasil e
na América Latina nos anos 1980, bem como as ferramentas conceituais utilizadas
para interpretar tais fenômenos. Nesse período, a “pesquisa-denúncia” foi substituída pela “pesquisa-ação”, como descreve Berger (1999):
A esquerda acadêmica em crise política e teórica, abraçou esta “outra” comunicação, protagonizada pelas classes subalternas, buscando através dela a possibilidade de se transformar no intelectual orgânico descrito por Gramsci que começava
a substituir as referências à Frankfurt [...] na sequência da denúncia em relação
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à comunicação transnacional e dominadora havia que se vislumbrar perspectivas
locais, nacionais, de classe, portanto, alternativas e populares. Um projeto político
mais que uma proposta teórica, que mobilizou pesquisadores e frutificou junto aos
movimentos populares (BERGER, 1999, n. p.).

É interessante observar que apesar de Festa (1986) sugerir que a comunicação
alternativa tenha cedido espaço para a comunicação popular na década de 1980, ambos os termos continuaram a ser utilizados durante o período. Além disso, foram registradas ações que tanto se centravam mais no modelo de crítica contra-hegêmonica,
quanto no modelo da crítica expressivista. Por um lado, destacavam-se ações em que
a informação (ou a “contra-informação”) produzida por especialistas ou próprias
pelas classes populares em moldes mais tradicionais e verticalizados foi utilizada
como instrumento de luta ideológica. Por outro lado, despontavam experiências mais
participativas e horizontais, em que a democratização do processo de produção de
informação e a apropriação popular dos meios de comunicação ganhavam destaque
em relação ao jogo ideológico. Como observa Peruzzo (2009a):
Com o passar do tempo, o caráter mais combativo das comunicações populares –
no sentido político-ideológico, de contestação e projeto de sociedade – foi cedendo
espaço a discursos e experiências mais realistas e plurais (no nível do tratamento da
informação, abertura à negociação) e incorporando o lúdico, a cultura e o divertimento com mais desenvoltura, o que não significa dizer que a combatividade tenha
desaparecido. Houve também a apropriação de novas tecnologias da comunicação
e incorporação com mais clareza da noção do acesso à comunicação como direito
humano. (p. 52).

Na virada dos anos 1980 para os anos 1990, a comunicação popular converge
com o crescimento do número de organizações não governamentais, que passam a
financiar boa parte das experiências de mídia desse tipo. Ao mesmo tempo, ao conceito de comunicação popular, soma-se à ideia de comunicação comunitária, sendo
que muitas vezes os dois termos são ainda hoje usados em conjunto1. No Brasil, as
ONGs ocupam, em especial, o espaço deixado pela retirada de uma ala mais progressista da Igreja Católica, ligada à Teologia da Libertação (COGO, 2004). No entanto, nos anos 1990, há certo esgotamento dos modelos de comunicação popular e
comunitária, promovido por fatores diversos como a assimilação por parte da mídia
comercial de demandas populares antes somente atendidas pela comunicação comunitária e a restrição por meios legais do crescimento dos veículos de comunicação
populares, aos quais foram concedidos apenas espaços marginais, como no caso da
legislação das rádios comunitárias (o que significou um enfraquecimento do movimento das rádios piratas e livres).
Peruzzo (2009b) oferece uma ampla e didática descrição conceitual desses e de outros termos utilizados para
descrever formas de contestação midiática.
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Assim, o início dos anos 1990 caracteriza-se por uma crise geral tanto das
iniciativas populares, quanto dos teóricos críticos em promover alternativas à mídia
comercial. Berger (1999) chama atenção para o fato de que, nesse período, a pesquisa
acadêmica latino-americana em comunicação encontra temas mais rentáveis,
enquanto as instituições de pesquisa e de ensino cada vez mais substituem intelectuais
críticos por especialistas técnicos. A autora dá a palavra a Antonio Pasquali, que avalia
a busca por democratizar os meios de comunicação por meio de políticas públicas
e experiências populares como um “enorme fracasso”. Todavia, reconfigurações
sociais e políticas que culminariam nos protestos conhecidos como Movimento de
Ação Global dos Povos2 na virada para o século XXI, a popularização da Internet
e a renovação do pensamento político por meio da incorporação de premissas pósestruturalistas serviram de forças fundamentais para a emergência do midiativismo,
um dos vários termos utilizados para descrever as manifestações críticas de mídia que
surgiram entre a década de 1990 e os anos 2000, rompendo com alguns dos modelos da
comunicação alternativa, popular e comunitária e, ao mesmo tempo, os renovando.
3 Midiativismo
É somente com o vertiginoso crescimento no número de usuários da Internet
no fim da década de 1990 que novas questões e esperanças democráticas começam a
ser articuladas no interior das correntes críticas contra-hegemônica e expressivista.
Como salientam Cardon e Granjon (2010), essa ruptura tecnológica não explica por
si só o ressurgimento das experiências alternativas no terreno midiático nos anos
1990. Contudo, é inegável que as tecnologias digitais apresentam propriedades
particularmente adaptadas para as mobilizações comunicacionais. Entre essas
características, os autores enumeram: 1) a redução dos problemas de liderança; 2)
a drástica redução dos custos de difusão; 3) a inserção de modelos de comunicação
“muitos-para-muitos” (em contraste ao modelo “um-para-muitos” das mídias
tradicionais); 4) a facilitação da produção colaborativa e o alargamento dos espaços
de participação etc.
Cardon e Granjon (2010) fazem questão de frisar que o deslocamento das
práticas alternativas de mídia para o universo das tecnologias digitais não significa
um abandono das mídias tradicionais como o impresso, o rádio e o vídeo. A adição
do uso da Internet ao arsenal de ferramentas da militância comunicacional não
Também conhecido como movimento antiglobalização, o movimento surgiu a partir de uma série de manifestações populares ao redor do mundo, organizados por diferentes movimentos sociais reunidos contra o capitalismo, normalmente em datas e locais quando e onde ocorriam encontros de organizações que pretendem
regular a economia mundial, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. No Brasil,
sua maior expressão deu-se com a realização do Fórum Social Mundial, realizado em 2001, em Porto Alegre.
Algumas das principais premissas teóricas do movimento podem ser encontradas em Seoane e Taddei (2001).
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constitui, assim, uma simples mudança de infraestrutura técnica e midiática para
essas mobilizações, mas possibilitam que alguns de seus atores redefinam suas formas
de luta. Os primeiros apologistas da Internet ressaltaram seu caráter libertário e sua
arquitetura descentralizada, ou seja, seu poder de alimentar uma “ciberdemocracia”
(LEMOS; LÉVY, 2010). Antes da comercialização do ambiente virtual, a Internet
chegou a ser pensada como um veículo de comunicação em si mesmo alternativo.
Logo, as novas tecnologias de comunicação e informação foram apresentadas por
discursos eufóricos como mídias com um potencial revolucionário nunca antes
experimentado no ambiente midiático. Com a crescente comercialização da Internet,
porém, as esperanças democráticas apontadas na Internet começaram a sofrer
questionamentos (MEIKLE, 2002; VAZ, 2004). Ainda assim, as tecnologias digitais
não só se tornaram uma das principais ferramentas do Movimento de Ação Global,
que tem origem nos levantes zapatistas em Chiapas, em 1994, como trouxeram um
novo conjunto de questionamentos para as mobilizações comunicacionais, como a
questão dos direitos autorais e da propriedade intelectual, temas fundamentais para
a renovação da corrente crítica expressivista.
Essa atualização torna-se mais palpável a partir dos eventos ocorridos em Seattle,
em 1999, nas manifestações do Movimento de Ação Global dos Povos na Rodada do
Milênio da Organização Mundial do Comércio, e tem um rápido desenvolvimento
internacional. A rede Indymedia, responsável pela articulação dos Centros de Mídia
Independente espalhados por diversos países do globo, é a principal representante
dessa renovação da corrente crítica expressivista. Como as experiências comunitárias
e populares de comunicação participativa em curso desde as décadas anteriores, as
formas de contestação midiática que emergem nos anos 2000 denunciam a ilusão
de objetividade, seja nos discursos dos profissionais da mídia, dos intelectuais ou
até mesmo de grupos militantes. Já que, na visão dos ativistas, esses discursos
operam um sequestro do direito à palavra. Logo, o engajamento comunicacional dos
manifestantes traduz-se em uma maneira direta e imediata de asserção ao público.
É importante salientar, portanto, o fortalecimento da noção de ativismo
(JORDAN, 2002). Uma das rupturas das manifestações críticas de mídia dos anos
2000 em relação a formas anteriores de contestação midiática é uma espécie de
abandono da crença na democracia representativa e de seus protocolos de negociação
em favor da ação direta e pontual. As práticas de ativismo que emergem de forma mais
visível no final dos anos 1990 propõem espaços alternativos de comunicação, nãohierarquizados, flexíveis, lançados antes que seja possível censurá-los, oferecendo-se
de plataforma para uma diversidade de ações individuais e coletivas, De inspiração
libertária, essas iniciativas ambicionam potencializar vozes excluídas da mídia
dominante – e não a objetividade dos especialistas –, visando reduzir as fronteiras
que separam os produtores voluntários de informação dos profissionais da mídia.
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Utilizando o termo cunhado por Pasquinelli (2002), midiativismo, para caracterizar essas ações, Cardon e Granjon (2010) ressaltam que, se elas herdam algumas
das preocupações e dos modos de operação das manifestações comunitárias e populares em busca de práticas alternativas de mídia, seus tipos de organização e recursos
políticos empregados não são os mesmos. Enquanto as mídias comunitárias e populares se organizam em torno e muitas vezes são mantidas por instituições sociais,
como partidos políticos, iniciativas do terceiro setor, a igreja, sindicatos etc., e se
forjam dentro de comunidades locais, as ações de midiativismo não estão baseadas
em estruturas organizacionais facilmente identificáveis. O midiativismo mostra-se,
por sua vez, desconfiado do papel político das instituições sociais. Essas manifestações surgem em uma forma de atuação individualizada, e não se cansam de negar sua
delimitação por comunidades territoriais, agrupamentos sociais específicos, ou em
torno de políticas claras, como acontece com as experiências comunitárias, que utilizam essas categorias de pertencimento de forma positiva, para forjar uma identidade
coletiva e se situar ideologicamente.
Cardon e Granjon (2010) identificam uma transformação da corrente expressivista no século XXI, em que o modelo participativo desenvolvido nas décadas de
1970 e 1980 dá lugar a um modelo individualista, afirmativo e radical de livre expressão, que, por sinal, conquista um papel central no Movimento de Ação Global dos
Povos e manifestações posteriores, como o Ocuppy Wall Street. De acordo com os autores, é possível identificar uma “[...] valorização exacerbada dos diferentes estados
do sujeito (o seu corpo, a sua subjetividade, a sua autonomia) patente no midiativismo” (CARDON; GRANJON, 2003, n. p.), o que demonstra uma incorporação mais
profunda da tradição anarquista nas políticas culturais da extrema esquerda. Entre
as práticas de midiativismo, os pesquisadores franceses enumeram o videoativismo,
o uso da Internet pelos zapatistas, as ações de mídia tática3, o movimento pelo software livre e a rede Indymedia.
Em uma coletânea de artigos, manifestos e relatos de diversos pesquisadores e
ativistas ao redor do mundo, Pasquinelli (2002) mapeia extensivamente as origens do
midiativismo. Além das atividades listadas por Cardon e Granjon (2003; 2010), são
ainda enumerados outros “ismos”4 do midiativismo como o hacktivismo5, o artivisO conceito de mídia tática foi elaborado na Europa nos anos 1990 e envolve formas de utilização da mídia
para o protesto que não pretendem perdurar no tempo ou no espaço, aproveitando-se de momentos oportunos para dar visibilidade a determinadas causas.
4
Boa parte desses conceitos é esmiuçada em Mazetti (2008).
5
Hacktivismo refere-se às práticas de protesto no espaço virtual que utilizam técnicas hackers e se fazem valer das tecnologias digitais. O termo foi criado pelo grupo de hackers estadunidense Cult of the Dead Cow,
em meados da década de 1990. Um exemplo foi a ação do coletivo Eletronic Disturbance Theater, que criou,
em 1998, um software – chamado Floodnet – que possibilitava que qualquer indivíduo que utilizasse o programa de seu computador recarregasse constantemente um endereço eletrônico, sobrecarregando-o e, por
fim, desconectando-o da rede. Para o grupo, o software permitia que a conhecida técnica do sit-in (em que
3
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mo e as experimentações artísticas na Internet (net.art)6, as ações culture jamming7, a
produção independente de rádio e TV e o uso de blogs e de ferramentas de publicação
aberta no espaço virtual. Para o autor, “[...] o midiativismo, mais do que um fenômeno social ou político, representaria um laboratório de experimentos e de inovações de
mídia e de modelos sociais que se desenvolveriam no futuro” (PASQUINELLI, 2002,
n. p.). Nessa perspectiva, suas atividades não buscam somente a produção de uma
informação “verdadeira”, objetiva e independente, mas a reapropriação dos meios
de comunicação como meios de produção, “[...] enquanto meios de produção econômica, produção da imagem do mundo, produção de necessidades e desejos” (PASQUINELLI, 2002, n. p.), antes do que instrumentos de representação. De acordo com
o autor, “Foram as inovações tecnológicas mais do que as políticas, a chegada da
internet e das câmeras de vídeo digitais mais do que novos imaginários existenciais, o
que acelerou o panorama dos meios de comunicação independentes e abriu um novo
terreno para centenas de projetos” (PASQUINELLI, 2002, n. p.).
O midiativismo caracteriza-se, assim, pelo menos em seus primeiros momentos,
por uma boa dose de tecnofilia, em que o mais importante está na própria mídia e não
no seu conteúdo: redes, interfaces, formatos, esquemas de transmissão, narrações,
mitos, imaginários e desejos. Uma vez que os meios de comunicação são compreendidos
como extensões do corpo, o midiativismo esforça-se para se reapropriar desse
corpo público e fazê-lo falar. Para o pensador italiano, o midiativista atual é uma
nova figura social: misto de operador, militante, artista e cidadão, comprometido
a experimentar, no próprio tecido urbano, formas de autogestão da comunicação.
Na sua estruturação por meio de redes mundiais, oferece consequentemente um
modelo e uma metáfora para uma nova sociedade. Pasquinelli (2002) aponta três
tendências principais do midiativismo: 1) a autogestão dos meios de comunicação; 2)
a experimentação tecnológica; 3) uma tendência criativa, que coloca o midiativismo
em diálogo com a arte e aponta para a construção de novos modelos de comunicação,
organização, criação e socialização.
Tanto para Pasquinelli (2002), quanto para Cardon e Granjon (2010), é no
cruzamento entre as teorias neomarxistas e o pós-estruturalismo francês que se
manifestantes bloqueiam um determinado espaço de forma pacífica) fosse utilizada também no ciberespaço.
Mais tarde, essa estratégia seria conhecida como ataque DDoS e se tornaria bastante comum (JORDAN,
2002).
6
A partir dos anos 1990, ressurgiram ao redor do mundo, inclusive no Brasil, coletivos artísticos que pretendiam mesclar arte e política para questionar as mais diversas questões por meio de estratégias online e offline.
Esses coletivos carregavam forte herança das vanguardas artísticas, que no início do século XX buscaram
aproximar arte e vida.
7
O termo culture jamming surgiu nos Estados Unidos na década de 1980 e envolve práticas em que as próprias técnicas de mídia comerciais, assim como os textos culturais existentes, são retrabalhados para fazer
uma crítica a estes, por exemplo, por meio de paródias publicitárias. A revista Adbusters é um dos principais
expoentes das ações de Culture Jamming.
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encontram as premissas teóricas que têm sido utilizadas para interpretar e fundamentar
as ações do midiativismo. Segundo Cardon e Granjon (2010), a concepção de
multidão, desenvolvida por Hardt e Negri (2005), reflete as transformações da corrente
crítica expressivista nas últimas décadas. Isso porque, ela deliberadamente se opõe à
arquitetura de dominação e resistência definida pela tradição marxista que dá base
à crítica contra-hegemônica. A multidão, como concebida por Hardt e Negri, não é
o “povo”, a “massa” ou emerge de uma determinada classe, mas são singularidades
que indicam uma multiplicidade e, por isso, não podem ser representadas de acordo
com os formatos disponíveis.
No Brasil, outro termo que ganhou tração para descrever as práticas de midiativismo é a noção de midialivrismo (BENTES, 2015; MALINI; ANTOUN, 2013).
O conceito remonta à politização da inventividade tecnológica, à ética hacker e à
expansão para o campo cultura dos ideais que alimentam o movimento dos softwares livres. As observações de Bentes (2015) e Malini e Antoun (2013) colaboram com
a descrição feita até aqui do midiativismo contemporâneo. Em consonância com as
práticas orientadas pela crítica expressivista, os midialivristas querem tornar as mídias livres não apenas de interesses políticos e econômicos, mas livres para o desbloqueio da palavra e a multiplicação de atores no espaço público.
Nesse contexto, as tecnologias digitais e as redes de colaboração por elas sustentadas são percebidas não apenas como instrumentos de luta política, mas mecanismos propiciadores de experimentação política, estética e existencial. Destaca-se
também a predileção pela ação direta ativista, a desconfiança na política institucional
e o abandono de projetos políticos rígidos em nome da autogestão. Ainda que as premissas teóricas que orientam tais atores sejam diversas, percebe-se uma forte influência de ideias originadas de autores como Guattari (1992) e Hardt e Negri (2005), em
que a política escapa de sua dimensão logocêntrica e incorpora demandas libidinais,
da ordem do desejo e das invenções subjetivas.
Malini e Antoun (2013) sugerem uma releitura das práticas de contestação midiática aqui expostas, ao oferecer uma contraposição entre o midialivrismo de massa
e o midialivrismo ciberativista. O midialivrismo de massa seria identificado pelas
formas mais verticalizadas de contestação midiática, orientadas pela crítica contra-hegemônica, cujo objetivo seria mais reativo, de expressamente se apresentar como
polo antagonista aos grandes conglomerados de comunicação e aos interesses que
eles costumeiramente reproduzem. Já o midialivrismo ciberativista:
[...] reúne experiências singulares de construção de dispositivos digitais, tecnologias e processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de colaboração social em rede e de tecnologias informáticas, cujo principal resultado é a
produção de um mundo sem intermediários da cultura, baseada na produção livre
e incessante do comum, sem quaisquer níveis de hierarquia que reproduza exclusivamente a dinâmica de comunicação um-todos. (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 21).
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Assim, é possível perceber que os autores escolhem dois principais cortes que
sustentam a diferenciação entre os modelos de crítica midiática: formas mais verticalizadas ou colaborativas de criação midiática e a ênfase na informação antagônica ou
no processo de pluralização dos atores comunicacionais. Ainda que a distinção seja
útil, é possível sugerir, ao observar práticas anteriores de comunicação popular, que
o desejo de produzir uma mídia mais igualitária e processual não é uma exclusividade das manifestações que ocorrem na Internet. Mesmo que as redes digitais tenham
propiciado mecanismos mais ágeis e adequados para a criação de experiências midiáticas horizontais e distribuídas.
4 Observações finais
A literatura acadêmica que documenta, conextualiza e analisa as práticas de
contestação midiática ao longo das últimas décadas oferece diferentes escolhas analíticas para diferenciar essas manifestações: variáveis relacionadas à classe, temáticas
abordadas, formas de organização interna, posicionamento em relação à mídia comercial, incorporação das tecnologias digitais, modos de pensar e utilizar os meios
de comunicação, compreensões do próprio fazer político etc. Há uma inevitável divergência nas maneiras de se conceituar tais práticas, bem como uma dificuldade de
entrar em consenso sobre as continuidades e rupturas que as formas mais recentes
de crítica apresentam em relação aos fenômenos anteriores. Conceitos como o de
“movimentos sociais em rede” (CASTELLS, 2013), utilizados para descrever as modalidades atuais de ação crítica na mídia, privilegiam a base sociotécnica que permite
a realização de tais ações. De fato, a Internet possibilitou a emergência de redes de
mobilização, colaboração e ação coletiva que as mídias tradicionais não foram capazes de propiciar.
Todavia, neste artigo, pretendemos demonstrar que as atuais ações do midiativismo não podem ser observadas fora de um contexto histórico. A incorporação
das tecnologias digitais às práticas de militância comunicacional pode ser entendida
como uma renovação das premissas da crítica expressivista, em que a produção de
informação mais “verdadeiras”, precisas ou objetivas dá lugar a uma valorização das
formas de expressão participativas, singulares, locais. Esse projeto não é novo. Ao
longo da história das manifestações de contestação midiática, ações reativas, voltadas contra instâncias de poder instituídas, ancoradas em discursos baseados na
promessa de verdade, andam lado ao lado com práticas mais experimentais e abertas,
que apontam mais para a invenção do que para a reação, mais para a construção de
novos imaginários do que para a denúncia da colonização dos imaginários existentes
por interesses específicos. Ainda que essas duas perspectivas não possam ser totalmente conciliadas, elas não precisam ser contrapostas. Em um momento de severa
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regressão dos avanços sociais conquistados, inclusive em relação ao campo midiático,
todos os modelos de dissenso são bem-vindos.
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RESUMO

Neste texto, faço um inventário de cinco conceitos utilizados nos estudos de
comunicação, ativismo e tecnologia para designar aquelas mídias ou práticas
que não identificadas como grande mídia, ou mídia de referência, ao longo da
segunda metade do século XX e deste início de século XXI. Para isso, busco na
pesquisa bibliográfica detalhes das origens e dos contextos de uso dos termos,
de modo a contar como surgiram, quais as bases conceituais anteriores para
que despontassem nos momentos apresentados, e como têm sido adotados em
pesquisas científicas e na prática cotidiana de mídia ao longo da história recente.
Tenho por objetivo esmiuçar a origem dessas definições para organizar e aprimorar
a investigação científica sobre o midiativismo, bem como situá-lo no conjunto de
estudos contemporâneos de comunicação e mídia.
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Midiativismo, mídia alternativa, radical,
livre, tática:
um inventário de conceitos semelhantes
Introdução
Nos estudos relacionados às práticas de ação midiática alternativas àquelas
consolidadas como tradicionais nos estudos de Comunicação e Jornalismo, uma dificuldade corrente para pesquisadores dá-se na definição dos conceitos a se trabalhar.
Há diversos termos que ora são alinhadas a um contexto político específico (à esquerda ligada ao movimento que criou o Fórum Social Mundial, por exemplo), ora
a um momento histórico peculiar (as ditaduras latino-americanas), ou ainda a usos
desviantes das mídias, como objetos técnicos, ligados à ação direta. Embora de bases
teóricas distintas, esses termos têm como ponto comum tentar nomear iniciativas ou
práticas de mídia que são diferentes daquelas instituídas como “grande mídia” pelo
senso comum, práticas encontradas em veículos de que se estabeleceram como instituições e se profissionalizaram como jornalísticos ao longo do século XX (SCHUDSON, 1978; NEVEU, 2005), também chamados aqui no Brasil como “veículos de referência”, “imprensa de referência” ou “jornal de referência” (ZAMIN, 2014).
A proposta deste texto, então, é buscar fazer um inventário de conceitos
semelhantes ao midiativismo com o intuito de rastrear as origens de cada um desses
termos. Embora muitas vezes eles sejam usados para designar a mesma prática,
compreender as distintas origens teóricas e de uso dos conceitos pode ajudar a entender
melhor as características das atividades de produção de mídia que não correspondem
àquela tradicional. Busco aqui fazer uma revisão bibliográfica e histórica da origem
dos conceitos, bem como do contexto de sua utilização corrente, para identificar
semelhanças e diferenças entre eles.
1 Midiativismo
A relação entre meios de comunicação e ação ativista política é tão antiga
quanto os próprios meios; por isso, é possível aproximar o midiativismo já com as
primeiras práticas relacionadas como jornalísticas por autores como Franciscatto
(2005) e Marcondes Filho (2009), nos séculos XVII e XVIII. Práticas que remetem
ao período histórico que vai de 1789 a aproximadamente 1830, marcado pela revolução industrial, pelo avanço do capitalismo e pelo começo da profissionalização dos
jornais nos países capitalistas europeus e das Américas, “[...] em que as páginas impressas funcionam como caixa acústica de ressonância de ideias, programas político96
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-partidários, plataformas de políticos, de todas as ideias” (MARCONDES FILHO,
2009, p. 19). Nesse momento, as mídias eram só uma, os jornais, e estavam nas mãos
dos poucos que tinham condições financeiras para possuir máquinas de impressão,
que eram normalmente quem disputavam o poder político e usavam os veículos para
a propagação de ideias com fins pedagógicos e de formação política.
Na segunda metade do século XIX, a consolidação do jornalismo como instituição social leva esse Primeiro Jornalismo, na classificação proposta por Marcondes Filho (2009), para o underground. No lugar de veículos militantes com fins de
formação política e pedagógica, entram os jornais generalistas, com o objetivo de
incluir muitos assuntos para atingir o maior número de pessoas. Sob influência do
paradigma da modernidade, são estabelecidas as características ainda hoje identificadas com a atividade jornalística: a notícia, a procura da verdade, a independência, a
imparcialidade, a noção de serviço público e, principalmente, a ideia da objetividade
(TRAQUINA, 2005; MARCONDES FILHO, 2009). Com isso, a relação direta da
ação política com as mídias vai para jornais militantes de partidos políticos e movimentos sociais, os principais grupos que, nessa época, mesmo com muitas dificuldades, conseguiam reunir recursos para obter os meios de produção para produzir seus
próprios veículos.
Do século XIX, damos um salto grande para a década de 1990, o início da Internet e uma distinção importante: militância X ativismo. A partir de Sartre, Antoun
e Malini (2013) caracterizam o militante como alguém “[...] que sacrificava a realização da própria vida no altar dos interesses da revolução” (p. 143), o que acaba por
transformar, no século XX, o desejo libertário da revolução no pesadelo totalitário
do stalinismo. O ativismo, então, recusa a militância para construir uma vida ao
mesmo tempo pública e secreta, agora potencializado pela Internet, que possibilita
a construção dessa vida pública/secreta a partir dos sistemas de hipermídia, “[...] inventando modos de viver no novo meio que reúnam realização individual e atividade
comunitária como expressões de um mesmo combate político” (ANTOUN; MALINI, 2013, p. 143). A Internet libera o polo emissor da informação para qualquer pessoa com (alguma) capacidade de lidar com os computadores e a rede, pulverizando
a ação política em milhões de mídias ao redor do planeta. É, então, que começamos
a falar do midiativismo que conhecemos hoje: é aquele em que pessoas – ou grupos,
organizados em rede – criam seus próprios relatos de acontecimentos, normalmente
de interesse público como protestos, manifestações e reuniões coletivas, e assim disputam uma “guerra de narrativas” com os veículos de referência.
Um marco importante e sempre comentado para a eclosão do midiativismo do
século XXI é a fundação do o Centro de Mídia Independente (CMI), estabelecido originalmente como Independent Media Center (IndyMedia) em 1999. Foi uma criação
de diversas pessoas – ativistas políticos ligados à movimentos de esquerda, anarquis-
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tas e também pessoas “comuns” sem vínculos partidários ou com movimentos sociais
– com o intuito de realizar a cobertura dos protestos de Seattle durante reunião da
Organização Mundial do Comércio (OMC), em 30 de setembro de 1999. À época,
desenvolveram um site que oferecia diversos materiais das manifestações (cobertura
em textos, fotos, vídeos e áudios) das manifestações num sistema de publicação aberto, ou seja, qualquer um poderia enviar seu material para publicação, sem filtros editoriais. A intenção era organizar uma cobertura de orientação alternativa àquela realizada na mídia tradicional, num contexto em que a publicação na Internet não era
acessível a qualquer pessoa: não havia redes sociais como as que conhecemos hoje,
e os blogs recém iniciavam sua trajetória – o primeiro sistema gratuito e facilitado
de publicação de conteúdo (CMS) a se tornar popular, o blogger, havia começado a
funcionar também em 1999 (FOLETTO, 2009). Depois dos protestos em Seattle, uma
rede internacional IndyMedia constituiu-se e ainda mantém um site1 de publicação
aberta, com notícias, informações sobre acontecimentos e opiniões que continuam
a buscar orientação alternativa àquela publicada pelo jornalismo dito de referência.
No Brasil, o midiativismo ganha força especialmente a partir dos protestos
de junho de 2013, em que milhares de pessoas-mídia registraram as ações ocorridas
pelo país com imagens e textos de dentro dos fatos ocorridos, em contraste com a
cobertura distante da mídia de referência. Um dos grupos a ganhar mais destaque
neste período foi o Mídia Ninja, surgido a partir da rede de coletivos Fora do Eixo e
que, com uma organização distribuída em diversas cidades brasileiras e um modelo
de gestão baseado em moedas sociais e na economia solidária (DOWBOR, 2013,
online), conseguiu alcançar repercussão internacional e se tornar, em pouco tempo,
um dos grupos mais conhecidos de mídia alternativa no Brasil. Especialmente no Rio
de Janeiro, de julho até outubro de 2013, “ninja” tornou-se uma espécie de nome
coletivo, identificação adotada por qualquer pessoa que fizesse transmissão online de
protestos de rua, sem necessariamente ter ligação com a “base Ninja” que originou o
coletivo (FOLETTO, 2017, p. 165).
Segundo Milan (2013), o que há de novo no período contemporâneo do midiativismo é sua escala, autossuficiência e autonomia: “Pela primeira vez na história,
estas questões mobilizam um público amplo e diversificado que também inclui não
especialistas2” (p. 6). A popularização das mídias digitais, aliado à propagação da
Internet banda larga e móvel no Brasil e no mundo, torna a possibilidade de sair na
rua para cobrir acontecimentos como manifestações nas ruas – em texto, foto, vídeo,
transmissão ao vivo – uma realidade para milhares de pessoas. O alcance crescente
O site da rede internacional Indymedia é https://www.indymedia.org/or/index.shtml; o CMI Brasil se encontra no site http://midiaindependente.org/
2
Em inglês, "have increased public awareness of media influence, and nurtured demands for democratization
and public acess to the media" (MILAN, 2013, p.6). Tradução do autor.
1
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das redes sociais, principalmente Facebook e Twitter, oferecem a expectativa de que
essas coberturas sejam vistas, compartilhadas, “curtidas” por milhares de pessoas.
Está feito um cenário de (re)aproximação da ação política às mídias, mas agora com
um alcance incomparável ao anterior à Internet. A Internet torna-se o corpo dos movimentos políticos nas redes, não apenas somente um meio; todos (potencialmente)
somos midiativistas e podemos comunicar para milhares de pessoas. É o que Castells
(2013) chama de “autocomunicação de massas”, o que traz autonomia na emissão,
seleção e organização de narrativas nos meios digitais. A repercussão dessas transformações ainda estão sendo estudadas, inclusive neste mesmo livro.
2 Mídia alternativa
A questão aqui começa simples: o alternativo só existe em relação a alguma
coisa. Rock alternativo é aquele que não é o tradicional, o que não nos diz muito se
não definirmos o que é cada um deles. Se considerarmos alternativo como aquele
produzido de forma “independente”, ou por pequenos selos e gravadoras, temos um
pouco mais de precisão; ainda assim, precisaremos definir o que são grandes gravadoras, conceito fluído neste século XXI de transformações constantes na indústria
da música. Com mídia alternativa passa-se o mesmo; ela só existe em relação à outra
mídia – no caso, à chamada tradicional, mainstream, “grande mídia”, ou aquela dos
veículos de referência, estabelecidos a partir da profissionalização do jornalismo na
segunda metade do século XIX e desenvolvidos sob o paradigma da modernidade e
com as características já comentadas aqui. Ainda que a própria mídia e o jornalismo
estejam passando por um processo de profunda transformação, ainda temos, tanto
no senso comum, quanto na teoria, algum consenso sobre o que eles “ainda” são.
Desde quando existe mídia alternativa? Como prática, provavelmente desde
que existe mídias e jornais. Nas primeiras gazetas europeias do século XVII, é possível imaginar que, em paralelo a um empresário montar seu jornal – tomar posse das
máquinas que permitiam a impressão no papel, ter pessoas que escrevam e diagramam, montar um sistema de distribuição rotineira dos jornais –, outra pessoa estaria
tentando fazer a sua versão alternativa desse jornal, trazendo as informações que
julgava serem mais importantes em formatos diferentes, em máquinas clandestinas
ou usadas para outros fins. Conceitualmente, há registros de análises marxistas da
mídia da primeira metade do século XX que trazem a ideia de uma mídia alternativa,
oferecendo relações de produção anticapitalistas, associada a processos de ruptura
com a ideologia da época (ATTON, 2002). Desenvolvida por Gramsci, a noção de
contra-hegemonia, por exemplo, é ilustrada a partir de projetos de jornais da classe
trabalhadora, publicações socialistas radicais e outros veículos alternativos à mídia
de massa da época (ATTON, 2002; DOWNING, 2002).
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É a partir desta noção de uma mídia contra-hegemônica que se consolida o
conceito de mídia alternativa, sobretudo a partir dos anos 1970, com as mídias de trabalhadores urbanos e rurais, movimentos sociais, publicações anarquistas, culturais
e de grupos marginalizados, rádios comunitárias e jornais de resistência a ditaduras
aos governos das ditaduras militares na América Latina (ATTON, 2002; DOWNING,
2002; KUCINSKI, 2003). Há pelo menos três vertentes perceptíveis na identificação
como mídia alternativa nesse momento: a primeira é aquela relacionada a mídias que
introduzem a noção de mudança social radical na sociedade, que rejeita e desafia as
políticas estabelecidas, ou pelo menos considera uma reavaliação crítica dos valores
tradicionais (ATTON, 2002), tendo como exemplo os jornais de movimentos sociais
políticos ligados à esquerda ou ao anarquismo; a segunda diz respeito às mídias relacionadas à representação de uma identidade que não tem espaço na mídia mainstream, como as mídias feministas, gays e produzida por negros; e a terceira trata de
publicações culturais, produzidas de maneira artesanal por fãs ou pequenos grupos
de pessoas reunidas em torno de questões ligadas a movimentos musicais e artísticos,
aqui trazendo como principais exemplos os fanzines produzidos especialmente a partir da década de 1970 (ATTON, 2002).
No Brasil, em especial, há extensa documentação3 sobre o que se convencionou
chamar de “imprensa alternativa” (ou “imprensa nanica”), veículos ligados à ideia
de resistência à ditadura militar no país (1964-1985). Composta por um conjunto
diverso de jornais e revistas, do Pasquim ao Coojornal, passando pelo Versus e o Bondinho4, foi uma imprensa que tratou de vários assuntos, da política à cultura, tendo
como principal ponto comum a ideia de se contrapor aos interesses dominantes, sobretudo dos governos militares brasileiros e latino-americanos, e de não fazer parte
de grandes grupos de comunicação que detinham mais de uma mídia. Ainda que
alternativos em relação ao conteúdo, muito deles tinham características parecidas aos
da grande mídia na forma em que eram graficamente apresentados, no processo de
produção de suas notícias e reportagens e em suas estruturas internas de organização,
exceção feita ao Coojornal5, caso raro (ainda na segunda década do século XXI) de
jornal administrado por uma cooperativa de jornalistas.
Em trabalhos posteriores, Atton (2009) propõe uma definição mais
Ver, em especial: MOREIRA, Sônia. Vinte anos de imprensa alternativa. In: UCHA, Danilo. O poder da
imprensa alternativa pós-64, histórico e desdobramentos. Rio de Janeiro: Rioarte, 1985. CHINEM, Rivaldo.
Imprensa alternativa: jornalismo de oposição e inovação. São Paulo, Ática, 1995.
4
Jornais estes estudados numa obra referencial sobre esse período: KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2003.
5
Coojornal foi um jornal mensal editado pela Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre que circulou entre
1975 e 1982 e se caracterizou pela valorização da reportagem e pela autonomia dos jornalistas na manutenção financeira do veículo. Para mais informações, ler GUIMARÃES, Rafael.; CENTENO, Ayrton; BONES,
Elmar. Coojornal – um jornal de jornalistas sob o regime militar. Porto Alegre: Libretos, 2011.
3
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específica, a de jornalismo alternativo. Seria, por exemplo, aquele jornalismo
produzido por “cidadãos comuns” (“desinstitucionalizado”), sem a necessidade de
treinamento profissional (“desprofissionalizado”) e sem aporte financeiro excessivo
(“descapitalizado”), que pode ser mais precisamente definido como sem participação
no mercado publicitário de vendas de anúncios. Ele afirma que veículos jornalísticos
alternativos são organizações amadoras de jornalismo que produzem suas notícias e
matérias com pouco ou nenhum treinamento/qualificação “profissional” ou formação
universitária na área de comunicação/jornalismo. Reportam de suas posições como
cidadãos, membros de comunidades, ativistas ou fãs de determinado assunto,
comprometidos mais com a transparência dos lugares e dos interesses de seus pontos
de vista do que com o equilíbrio de posições e a busca de uma pretensa objetividade,
características que são comuns em várias das definições detalhadas aqui.
3 Mídia radical
Usada com frequência no mesmo contexto de mídia alternativa, a expressão
“mídia radical” foi popularizada nos estudos de comunicação especialmente a partir
do livro referencial do inglês Jown Downing, Mídia radical: rebeldia nas comunicações
e movimentos sociais, publicado em 1984, no Reino Unido. O trabalho levanta casos
de mídia produzidos por não profissionais, ressaltando mídias mais ligadas à esquerda
política europeia e dos Estados Unidos, mas também traz referências dos séculos
XVIII e XIX, de cartoons políticos ingleses a canções de trabalho alemãs, passando
por flyers, montagens, festivais afro-americanos, grafite e diversos outros métodos
radicais de expor mensagens publicamente6. A partir daí, ele define mídia radical
como “[...] a mídia em geral de pequena escala e sob muitas formas diferentes – que
expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas”
(DOWNING, 2002, p. 21). Como se vê, tem a mesma origem da ideia de hegemonia
em Gramsci, e por conta disso alguns autores, entre eles Atton (2002; 2009), usam
com frequência como sinônimo à mídia alternativa.
A ideia de mídia radical proposta por Downing tem também o diferencial
de não apenas considerar o conteúdo das mídias, mas também a sua forma de
organização. Interessa não apenas o que dizem, mas o jeito de se organizar, como
comenta Hamilton (2000):
As iniciativas agrupadas como “comunicação rebelde” por Downing não apenas
desafiam o status quo político em suas notícias e comentários, eles desafiam as
formas em que são produzidas. O próprio meio requer transformação: a posição do
trabalho em relação aos meios de produção deve ser realinhada criticamente. Isso
O conceito de mídia radical em Downing considera como mídias práticas teatro, grafite e festivais culturais,
o que a torna a mais ampla de todas as definições trabalhadas neste artigo.

6
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requer não apenas a radicalização dos métodos de produção, mas um repensar do
que significa ser um produtor de mídia. (p. 266)7.

É uma proposta que dialoga com a tipologia estabelecida em Atton (2002), que
considera não apenas o produto finalizado, mas também o processo. Sua categorização estabelece as divisões:
a-) Quanto ao produto:
1. Conteúdo (politicamente radical, social/culturalmente radical), novos valores;
2. Forma: gráfica, visual, variedades de apresentação e conexão, estética.
3. Inovações/adaptações reprográficas - uso dos mimeógrafos, IBM typesetting, fotocopiadoras.
b-) Quanto ao processo:
4. Distribuição: redes clandestinas/invisíveis em locais alternativos de distribuição,
sites de distribuição, copyleft;
5. Transformação das relações sociais, papéis e responsabilidades – receptor/produtor, organização coletiva, desprofissionalização, por exemplo, do jornalismo, da
impressão, da edição(ATTON, 2002, p. 27).

Em Mídia radical, Downing traz ainda o conceito de “audiência ativa”, que
substitui os termos de espectador e leitor com a perspectiva de que o público também elabora seus conteúdos em vez de apenas consumir passivamente mensagens da
grande mídia. Nesse sentido, o conceito antecipa proposições semelhantes formuladas depois da Internet, nos anos 2000, como “ex-audiência” (GILLMOR, 2004),
“as pessoas anteriormente conhecidas por audiência” (ROSEN, 2006) e “produsage”
(BRUNS, 2008).
4 Mídia livre
Como agrupamento de duas palavras que, juntas, produzem algum significado
diferente de uma só, mídia livre (mídia + livre) é tão antigo quanto a própria mídia.
A ideia de uma mídia que tenha a liberdade de produzir também remete ao tema da
liberdade de expressão, que esteve ao lado do jornalismo desde o seu início; enquanto
houver seleção e publicação de informações, haverá alguém pra dizer que as mídias
devem ser livres para difundirem o que quiserem. É nesse cenário liberal que muitas
mídias digitais de hoje usam a expressão mídia livre, inclusive aquelas de referenciais
Tradução nossa para: “What Downing terms ‘rebellious communication’ does not simply challenge the
political status quo in its news reports and commentaries, it challenges the ways it is produced. The medium
itself requires transformation: the position of the work in relation to the means of production has to be critically re-aligned. This requires not only the radicalising of methods of production but a re-thinking of what
it means to be a media producer.”

7
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políticos opostas aos de mídia alternativa, por exemplo, caso do site brasileiro
Jornalivre8, identificado a princípios conservadores, neoliberais e de direita.
“Mídia livre”, como um conceito relacionado a um contexto, autores e uma
discussão teórica específica, entretanto, tem origem distinta. Remete, inicialmente,
ao cenário da cultura livre, por sua vez diretamente relacionada com o movimento
do software livre9, criado na primeira metade da década de 1980 pelo programador
Richard Stallman. As quatro liberdades estabelecidas inicialmente pelo software livre
são, ainda hoje, referência importante para entender o assunto:
– A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 0).
– A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade 1). Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito.
– A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao próximo
(liberdade 2).
– A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros (liberdade
3). Desta forma, você pode dar a toda comunidade a chance de beneficiar de suas
mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. (PROJETO GNU,
2013, online).

Transpostas à cultura, com a troca apenas de “software” por “obra”, é que se
estabelece a ideia de cultura livre. O termo populariza-se a partir de Free Culture,
livro publicado pelo advogado estadunidense Lawrence Lessig em 2004, um ano
depois no Brasil10, que trata de discutir como o copyright está sendo usado por
grandes empresas (estúdios de cinema, gravadoras musicais, companhias editoriais)
para criar um monopólio dos bens culturais da humanidade. Lessig é também um dos
criadores das Creative Commons11, conjuntos de licenças – entre elas algumas livres
– baseados no conceito do copyleft, também estabelecido por Stallman, que significa
literalmente “esquerda da cópia” (ou “permitida a cópia”) em oposição ao copyright,
Disponível em: http://jornalivre.com
O software livre foi estabelecido a partir de Stallman com o objetivo de obter e garantir certas liberdades
para usuários de software, a saber: a liberdade de executar o software, para estudá-lo, modificá-lo e redistribuir cópias, com ou sem alterações. Embora com base em tradições e filosofias entre os membros da década
de 1970 da cultura hacker, Richard Stallman fundou formalmente o movimento em 1983 com o lançamento
do Projeto GNU – que tinha como base o sistema operacional próximo a linguagem Unix, que, anos depois,
foi ser a base do Linux, hoje o sistema operacional livre mais utilizado. Em 1985, Stallman criou a Free Software Foundation (http://www.fsf.org/), para apoiar o movimento e defender a liberdade na rede, que existe
até hoje. Como movimento, o software livre propagou-se para outras áreas do conhecimento, como o direito
autoral, o hardware, o urbanismo, além da cultura.
10
LESSIG, Lawrence. Cultura livre: Como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e controlar
a criatividade. São Paulo, Editora Trama Universitário, 2005. Disponível em: <http://bibliotecadocomum.org/files/
original/1c93f8900b7457f4ca78995aea43a806.pdf>. Acesso em 10 nov. 2017.
11
Para entender o Creative Commons, o vídeo de apresentação produzido em 2002 quando do lançamento das
licenças, ainda é muito didático ao explicar como funciona as CCs. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=izSOrOmxRgE>. Acesso em: 10 nov. 2017.
8
9
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(“direito à cópia”) que protege juridicamente o software livre de ser patenteado e
garante que o software permaneça livre independente de seu uso ao exigir que seja
compartilhado pela mesma licença. Tanto o copyleft original, quanto as licenças CC
garantem mais liberdades de escolha do autor perante sua obra, já que seleciona de
partida quais os usos que quer (e não quer) dar para a sua obra.
“Mídia livre” passa a se propagar como a adaptação, no campo da mídia, dos
princípios do software livre, da cultura livre e do conhecimento livre. É assim que,
alinhados a uma linha de esquerda agrupada em torno do Fórum Social Mundial
(FSM), evento altermundista organizado por movimentos sociais de muitos continentes, iniciado em 2001, surge uma primeira definição, tirada do Fórum Mundial de
Mídia Livre de 2015, evento associado ao FSM:
Comprometidas com a luta pelo conhecimento livre e por alternativas aos modelos
de comunicação monopolizados ou controlados pelo poder econômico, as mídias
livres são aquelas que servem às comunidades, às lutas sociais, à cultura e à diversidade. Praticam licenças favoráveis aos uso coletivo e não são negócios de corporações. Compartilham e defendem o bem comum e a liberdade de expressão para todo
mundo e não apenas para as empresas que dominam o setor. Entendem comunicação como um direito humano e, por isso, querem mudar a comunicação do mundo.
(FÓRUM MUNDIAL DE MÍDIA LIVRE, 2012, online).

O conceito é, como se vê, um remix de aspectos da mídia alternativa (“não ser
negócios de corporações, alternativas aos modelos de comunicação monopolizados”)
com os da cultura livre (“licenças favoráveis ao uso coletivo, compartilhar e defender
o bem comum”). No Brasil, Savazoni (2014) afirma que o termo se difunde a partir
da primeira metade dos anos 2000, com uma política pública do Ministério da Cultura que reconhecia e premiava “Pontos de Mídia Livre”12 espalhados pelo país, tal
qual fez com os Pontos de Cultura13, outra política pública relacionada ao MinC que
reconhecia iniciativas culturais e distribuía kits multimídias com computadores com
diversos softwares livre.
A partir daí, a expressão passa a ser frequentemente usada em duas acepções
distintas e complementares. A primeira é designando as mídias, os suportes técnicos,
Segundo a definição do Ministério da Cultura, o Prêmio de Mídia Livre é uma “Ação de desenvolvimento
e acompanhamento de construção de políticas públicas para iniciativas de comunicação livre e compartilhada, não atreladas ao mercado”. Mais informações sobre a definição de mídia livre do MinC disponível em:
<http://bit.ly/1TjfYQD>. Acesso em: 24 nov. 2017.
13
Pontos de cultura são grupos, coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural que desenvolvem e
articulam atividades culturais em suas comunidades, reconhecidos, certificados ou fomentados pelo Ministério da Cultura, por meio dos instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida em 2004 na
gestão de Gilberto Gil no ministério, e em 2014 tornado política pública de Estado. Em abril de 2010, havia
2,5 mil Pontos de Cultura instalados em 1.122 cidades de todas as regiões do país. Mais informações em
http://culturaviva.gov.br/.
12
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“hardwares, softwares, formatos, rádios e teles livres que produzem e divulgam bens
culturais livres” (ESTÚDIO LIVRE, 2009, online). E a segunda é situando como uma
alternativa ao status quo midiático, como expressado na definição do Fórum Mundial de Mídia Livre e exemplificado na ação grupos que se identificam como mídia
livre, como Revista Fórum, Le Monde Diplomatique Brasil, Repórter Brasil, Outras
Palavras, Brasil de Fato, entre outras14. Essa última acepção, por sua vez, dialoga com
dois referenciais teóricos: o primeiro próximo ao ciberativismo hacker, que traz o
midialivrista como “hacker de narrativas” que agrega “[...] experiências singulares de
construção de dispositivos digitais, tecnologias e processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de colaboração social em rede e de tecnologias informáticas” (ANTOUN; MALINI, 2013, p. 21). E o segundo ao midiativismo, como
o apresentado por Ivana Bentes: “O midialivrista, diferente do jornalista corporativo,
não está em um protesto, ato, manifestação, apenas para fazer o registro (ou reportar) dentro de uma relação de trabalho. Ele é um corpo da multidão e a comunicação é uma das formas de mobilizar e organizar, expressar, essa multidão” (BENTES,
2015, p. 14).
5 Mídia tática
O último dos termos aqui inventariados foi estabelecido inicialmente pelos pesquisadores Geert Lovink e David Garcia em 1997, na Holanda. É uma concepção
teórica mais facilmente rastreável por ter sido desenvolvida num cenário específico, o
contexto europeu pós-queda do muro de Berlim, e desenvolvida em festivais e redes
de comunicação, tecnologia e ativismo no final da década de 1990 e início dos anos
2000 como uma tentativa de identificação de uma tendência de convergência nos campos políticos e culturais dessa época, influenciada pelo crescimento da produção midiática viabilizada por equipamentos baratos e de fácil utilização (LOVINK, 2011).
Em 1997, Geert Lovink e David Garcia publicam o texto O ABC da mídia tática15, que circula numa lista de E-mails chamada Nettime16 e que define mídia tática
da seguinte maneira:
Mídias táticas são o que acontece quando mídias baratas tipo “faça você mesmo”,
tornadas possíveis pela revolução na eletrônica de consumo e formas expandidas de
distribuição (do cabo de acesso público à internet), são utilizadas por grupos e indiAqui uma lista dentro da aba “Mídia Livre” do site da Revista Fórum: https://www.revistaforum.com.br/
midia-livre/.
15
Foi traduzido para o português por Ricardo Rosas e publicado no site do Centro de Mídia Independente
em 2003 - é esta a fonte citada aqui (ver referências).
16
E ainda agrupa: o arquivo completo da lista e mais informações sobre ela em http://www.nettime.org/
Acesso em: 13 out. 2017
14
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víduos que se sentem oprimidos ou excluídos da cultura dominante. A mídia tática
não apenas noticia eventos, porque elas nunca são imparciais, elas sempre participam e é isto que mais do que qualquer outra coisa as separa da mídia mainstream.
(LOVINK; GARCIA, 2003, online).

A fonte mais presente no conceito original é, sem dúvida, Michel de Certeau
e A invenção do cotidiano. Publicado originalmente em 1980, o livro examina as
maneiras de fazer criativas com que as pessoas individualizam e se apropriam da
cultura de massa, de objetos cotidianos até planejamentos urbanos e rituais, leis e
linguagem. No capítulo três, o autor francês traz a distinção entre tática e estratégia,
que é essencial para o entendimento da formulação proposta por Lovink e Garcia. Ele
define como estratégia “[...] o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que
se tornam possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma
empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado” (DE
CERTEAU, 2013, p. 93). As táticas seriam, em oposição, procedimentos que “[...]
jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a não ser para
alterá-los” (DE CERTEAU, 2013, p. 94). Assim, enquanto as estratégias seriam gestos
típicos da modernidade militar e científica, que valoriza as estruturas e o lugar, as
táticas seriam ações típicas de uma pós (ou pré-modernidade), que valorizariam o
movimento e o tempo, “[...] às circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em situação favorável” (DE CERTEAU, 2013, p. 96).
Os usos que consumidores (usuários, segundo o autor francês) fazem de textos
e objetos que os rodeiam são diferentes dos esperados ou imaginados por aqueles detentores do poder estabelecido ou de posse dos objetos; são usos “táticos”, rebeldes,
ações de apropriação e engano que desobedecem ao pré-estabelecido, truques engenhosos, “[...] astúcias de caçadores, mobilidades nas manobras, operações polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos” (DE CERTEAU, 2013, p. 98). Ao identificar
a distinção estratégia e tática analisando a cultura popular, De Certeau, segundo
Lovink e Garcia (2003), transferiu a ênfase das representações para os “usos” das representações. A partir daí, ele sugeriria algumas maneiras de pensar práticas cotidianas – como habitar, circular, falar, ler – que estabeleceriam um vocabulário complexo
que identificaria as maneiras que a cultura popular buscaria romper com o que lhe é
imposto pelas estruturas do poder ou de consumo.
Alguns dos trabalhos identificados como mídia tática são originários do
campo artístico e, principalmente, de uma postura crítica sobre a função da arte e
da mídia na sociedade contemporânea, prática que tem ganhado o nome também de
“artivismo”. São designados como mídia tática, por exemplo, o flood net zapatista17,
Desenvolvido pelo coletivo Critical Art Ensemble, o Eletronic Disturbance Theater (EDT) foi uma frente do
coletivo para promover ações de solidariedade no ciberespaço em apoio ao movimento Zapatista em Chiapas, no México. A tática realizada com maior destaque foi a do sit-in virtual, um tipo de ação direta contra

17

106

PARTE I: Do conceito...

promovido pelo coletivo Eletronic Disturbance Theater em 1998; o surgimento do
IndyMedia nos protestos em Seattle 1999, já citado aqui; e o caso DowEthics.com18,
criado pelo Yes Men em 2004. No Brasil, exemplos são o Movimento dos Sem Satélite
(MSST)19 e o clone do blog do Planalto20, além de festivais como o Festival Mídia
Tática Brasil (2003), Digitofagia (2004) e os encontros Submidialogia (2005 a 2008),
esses últimos eventos importantes também na organização de políticas públicas
relacionadas no Ministério da Cultura (MinC) na gestão de Gilberto Gil (2003 a
2008), como os já citados pontos de cultura (CLINIO, 2011; FOLETTO, 2015).
um determinado site com o objetivo de torná-lo inacessível a partir da coordenação de acesso simultâneo
por diversas pessoas à mesma página-alvo. O grupo organizou ataques em dez datas significativas para o movimento Zapatista, em abril de 1998. Para participar, as pessoas deveriam acessar determinada URL, clicar
em um link e manter o navegador aberto durante o período programado para a ação; o aplicativo acionado
recarregaria a mesma URL várias vezes por minuto, impossibilitando o acesso à página num tipo de ação
chamada Ataque de negação de serviço – DDoS.
18
A dupla de ativistas Andy Bichlbaum e Mike Bonanno é conhecida por ações de produzir danos a indivíduos e entidades que causam estragos sociais, econômicos e ambientais (crimes, no julgamento dos ativistas).
São “correções de imagem” realizadas a partir da personificação dos representantes destas empresas – como
a que aconteceu em 2004, quando Andy concedeu uma entrevista para a rede de televisão britânica BBC
como executivo da empresa Dow Chemicals e afirmou que, passados 20 anos do desastre químico causado
na cidade indiana de Bhopal que matou 20 mil pessoas, a empresa assumiria a responsabilidade e indenizaria
os atingidos em U$ 12 bilhões. Era um trote: Yes Men havia criado um site espelho da empresa, chamado
dowethics.com, que os jornalistas da emissora britânica entraram em contato erroneamente para combinar
uma entrevista. Durante duas horas, a entrevista circulou pela Internet, foi repetida na mesma BBC e só então a empresa Dow Chemicals notificou a emissora que o entrevistado era um impostor. O vídeo da ação se
encontra ainda hoje disponível na rede em: <https://www.youtube.com/watch?v=SlUQ2sUti8>. Acesso em:
2 dez. 2017.
19
Trata-se de um “movimento de não bandeira”, como fala Bruno Vianna (em entrevista a Tarin, 2010), que
usa o satélite – um aparato tecnológico que o senso comum identifica como high-tech para questionar a
relação dos indivíduos com a tecnologia. A partir da discussão sobre os satélites e o espectro em que eles se
situam, o movimento é encarado como uma oportunidade de tomada de consciência sobre a possibilidade
de reapropriação da tecnologia – nesse sentido, a referência da sigla a outros movimentos sociais nacionais,
como o Movimento dos Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), é a de que
o MSST, assim como os anteriores, busca a autonomia do indivíduo a partir da causas aparentemente específicas.
20
Em 31 de agosto de 2009, a Presidência da República, comandada pelo então presidente Lula, lançou o
Blog do Planalto (http://blog.planalto.gov.br/), uma plataforma de comunicação criada com o intuito de
ampliar as estratégias digitais do ex-presidente e estabelecer mais interação com os usuários da Internet de
então. Mas, em se tratando de um blog, faltou algo indispensável para a interatividade: a possibilidade de
comentários nas postagens. O acesso aos que produziam o conteúdo da página só era realizado a partir de
uma seção de críticas e sugestões. Três dias depois do lançamento, um blog praticamente igual surgiu em
outro endereço: http://planalto.blog.br. O diferencial do clone era que ele tinha ferramenta de comentários.
Foi desenvolvida de forma a criticar a falta de comentários no original. Dois hackers, Pedro Markun e Daniela Silva, produziram o site com os mesmos conteúdos do original, design parecido, domínio próximo, mas
aberto a comentários, a partir das possibilidades da licença Creative Commons do primeiro. O clone ganhou
repercussão em publicações jornalísticas da época e agregou diversos comentários em seus primeiros dias,
tornando-o um espaço de conversação. O que acabou por mostrar, por algum tempo, como poderia ser o
Blog do Planalto original se ali houvesse espaço para o diálogo.
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Com o enfraquecimento dessas políticas culturais citadas a partir de 2011, também o
conceito de mídia tática parece ter perdido força no Brasil. Na década de 2010, ele tem
se diluído em midiativismo, mídia livre e mídia alternativa, de um lado, e artivismo e
hacktivismo de outro.
Conclusão
Palavras carregam significados. Conceitos têm história. O que quis aqui
neste texto foi mostrar um pouco disso em cinco conceitos – midiativismo, mídia
alternativa, mídia radical, mídia livre e mídia tática –, com o objetivo de ajudar a
criar um referencial teórico mais robusto sobre essas áreas. É conhecido que a mídia
dominante (mainstream) também é dominante como objeto de estudo nas pesquisas
em comunicação e jornalismo no Brasil, como atestam congressos de sociedades
científicas da área, como Compós, Intercom e SBPJor21. E não teria como ser diferente,
afinal aqui neste artigo e no livro estamos falando de mídias que têm menor alcance
que as tradicionais, muitas delas com características instáveis, efêmeras e organizadas
de modos caóticos, o que torna mais difícil a investigação de fôlego, essencial para
a produção de conhecimento crítico. Com a Internet, e a consequente facilidade de
se criar mídias nos ambientes digitais, o alcance e a quantidade dessas publicações
têm mudado nos últimos 15 anos, tornando-se cada vez mais populares ao redor do
mundo, o que pode ser que seja refletido também em pesquisas futuramente. Se (e
quando) isso acontecer, espero que não nos esqueçamos da inestimável contribuição
de muitas das obras aqui citadas à construção do conhecimento.
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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.
PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Política. Estética. Comunicação social.
Para citar este capítulo:
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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 conteúdos 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 aristotélica, 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 sociedades 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 “animal 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 interlocutor 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 discurso), exige do homem, em seu tempo na história, sobretudo no mundo pós-moderno, 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 cultura, 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 atividade 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 comunicação e a exposição dos conteúdos destas forças de luta.
Mas
quais
são
os
elementos
que
nos
permitem
dizer que vivemos numa sociedade mediada? Certamente, não é nenhum 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 narrativa 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 constituídos 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 mundo 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 (patrão, operário, servidor, legislador, policial, ricos, pobres, religiosos, ateus), sustentadas 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 divide 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 mesmo tempo não estar sujeito às necessidades da vida nem ao comando de outro e
também não comandar. Não significava domínio, mas também não significava submissão. 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 faculdade 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 comandados. Nessa esfera, o papel de alguém que comanda, que fala, é distinto do papel daquele 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 expensas 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 liberdade, 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 pensamento 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 discurso) 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-política que apenas logrará êxito quando se despregar do mundo dos desejos e das necessidades 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, quando os cidadãos são reconhecidos como iguais, quando superam a dinâmica da necessidade 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 tratados 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.
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 diferença 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
1
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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 poderes 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 indivíduos particulares, mas entre os indivíduos constituintes da cidade.
Certamente, está mais do que claro, não é este o tipo de sociedade a que assistimos 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 pública) 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 geração de desigualdade entre os cidadãos, todas as formas de opressão, corrupção e abuso 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 meramente 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 capital 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 recriada 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 perspectivas. (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 partilharem 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
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 fomentar 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 fundamental para a apresentação de novas perspectivas e modos de percepção do mundo 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 referir 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 emergencial 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 interesses 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 in5
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 geneticamente (na indústria de alimentos), ou que suavizam o impacto negativo da publicidade 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 estruturados 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 possibilidade de mobilidade, ao mesmo tempo em que nega e recalca o discurso contraditório 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 menoridade. Consequentemente, esse tipo de representação não aponta para possibilidades 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
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.
6
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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 Borges, aceitando a alegação de sua defesa de que o condenado sofria de doença psiquiátrica, 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 consumo, 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 tuberculose 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 conDisponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/filho-de-desembargadora-preso-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-miscegenado/>. 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.
7

120

PARTE I: Do conceito...

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, notoriamente, 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 segundo semestre de 2016. Na ocasião, milhares de estudantes secundaristas manifestavam-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 vandalismo, 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 mecanismos 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 adesão de estudantes à causa e pela sustentação do movimento por meses.
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 posicionamento unilateral da imprensa de massa.
9
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A abordagem feita pela TV, de modo quase geral, publicizava as ações dos estudantes 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 deslegitimar 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 autoritária 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 diferença 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 modalidade 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 indústria 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 indústrias. 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
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indústria oligárquica e burguesa no domínio dos meios de comunicação10. Esse aparato 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 lança mão, por exemplo, da força policial no intuito de reprimir as forças contrárias à
especulação financeira, ao crescimento exacerbado dos lucros dos bancos, aos prognósticos 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 contraditório 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 outros. 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
“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 responsáveis, 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 manifestantes 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.
10
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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 Árabes, 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 oprimidos, capitalistas e proletariado, delinquentes e infratores é também uma questão 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 pelas 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 comunicação. 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 smartmobs, 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 caráter 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 narrativa 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, cerceamento 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 mídia – 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, embora em larga ascensão, é ainda muito limitado se se considera a imensa massa que
consome – de maneira passiva – a informação difundida pelos grandes conglomerados 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 insistentemente 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), paralelo 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 condicionada 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.
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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 coletiva 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 partilhamos, 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 mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes 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, partilhando 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 repressão, mas, antes disso, uma maneira de proceder à ordenação da comunidade, à
“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”.

13
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distribuição e à partilha daquilo que convém e deve ser visível e pensável a cada corpo 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 possibilitar 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 midiativismo, dada sua forma de exposição, parece ser capaz de alcançar os indivíduos
isolados, por exemplo, na atividade de trabalho, portanto privados de participar ativamente 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 assumem 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 movimentos:
Os protestos, ocupações, greves e ações políticas em geral afetam não só os interessados 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 pauta 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 mídia 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 Nicômaco, 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 características 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 manifesto quase que de modo instantâneo ao acontecimento político). Esse modo de expressão 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, movimentos 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 pouco 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 apagamento das fronteiras, é capaz de permitir, por um instante, que os indivíduos se movam 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 policial. 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 promoção 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 experiência 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 ruído 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 sociedades, se permitir novas formas de pensar e agir e, sobretudo, de se permitir a mudança 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 invisibilidade que ocupam. A atitude de baralhar e de romper com um estado determinado 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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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.
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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 grandes conglomerados da mídia tradicional de referência. Nesse sentido, tentaremos relacionar 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-organização em redes de informação, com vistas à construção de formas de expressão política 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 exemplo 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 influência determinante nas formas de pensar e agir da sociedade contemporânea, desempenhando 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 intensificado 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 extremamente 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 qualidade e a quantidade de sua difusão) e simbólica (servir à democracia cidadã). Lógica econômica e lógica tecnológica são certamente incontornáveis, mas é a lógica
simbólica que nos interessa aqui: trata-se da maneira pela qual os indivíduos regulam 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 funcionamento dessas lógicas. A começar pela interface entre a lógica econômica e a simbólica, podemos dizer que assistimos no Brasil, a uma mídia concentrada, o que acontece 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 televisão, 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
Informação retirada de reportagem publicada no portal da Revista Galileu. Disponível em: <http://revistagalileu.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 comunicação 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).
1
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A discussão sobre os grandes conglomerados empresariais não pode ser desvinculada 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 cenário não se fez diferente no ramo da comunicação, contudo, diferentemente de empresas 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 sociedades” (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 Comunicações 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 organizações, 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 comunicação. 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 Comunicativa, 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 coordenador 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 outorgas, 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 comunicação. 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 Christofoletti (2008), ambiguidades e lacunas na legislação corroboram o não cumprimento 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 hegemônicas 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 informação 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 tecnologia 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 teórico, quanto do ponto de vista operacional, com vistas a revitalizá-la. Ela baseia-se em
pressupostos epistemológicos que questionam os dualismos tradicionais do pensamento ocidental, tais como, as oposições entre mente e corpo, organismo e ambiente, assumindo a perspectiva da cognição distribuída (AUROUX, 1998; HUTCHINS,
1995). Paveau aposta na noção de distribuição como mais apta a dar conta da complexidade 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 cognitivo, numa ótica distribuída: essa não é mais reduzida aos discursos emitidos e às
suas condições sócio-históricas de produção. Ela deve integrar também as ferramentas daquilo que chamo doravante de tecnologia discursiva. (PAVEAU, 2013, p. 145).

Tais tecnologias são consideradas instrumentos de construção de conhecimentos 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 advento da Internet, o seu grande alcance e o seu baixo custo, além das inúmeras possibilidades oferecidas pelas plataformas online, transformaram esse meio em principal
ferramenta para uma comunicação alternativa4, caracterizando o que, hoje, chamamos de midiativismo (PARENTE, 2014).
Uma análise dos conceitos de comunicação alternativa, comunitária, popular encontra-se no texto de Cicília 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 acrescenta 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 chamadas 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 midiáticas 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 verdadeiro 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 jornais, como aconteceu nas próprias Jornadas de Junho, no caso do manifestante Bruno, 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 materiais produzidos por coletivos e indivíduos sem que a autoria seja revelada, demonstrando a disputa por narrativas entre a mídia tradicional e a alternativa.
Assim, cabe apontar também as contradições envolvidas nas chamadas Jornadas de Junho, as quais, por falta de lideranças claras e de pautas programaticamente
definidas, serviram de “massa de manobra” dos segmentos políticos mais conservadores 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 Jornal Nacional, às manifestações de junho de 2013, inicialmente apresentadas de forma 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 grandes 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 México; 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, trabalho, 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, tomaram 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 midiáticas, 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, romA 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 virtual 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 comunicação 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 também 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 consequências perversas para suas bases de apoio, tais como, destruição de plantações,
massacres em diversos vilarejos da região, estupros e demais atrocidades que se seguiram 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 tempos. 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
Desde 2003, os zapatistas colocam no ar a Rádio Insurgente, que pode ser acessada por ondas curtas e também 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
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.
7
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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).
Disponível em : <https://ecossolpsol.wordpress.com/tag/guarani-kaiowa/>. Acesso em: 13 jan. 2018.
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 principal 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 sistemas 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-americanos 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 periódicos e a expulsão de toda a imprensa espanhola, bem como a retirada das credenciais 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 vídeos sobre as revoltas. Captados por Aljazeera, os conteúdos correram mundo, desafiando 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 desigualdades 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” (CANDÓN-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 pessoais. 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 organizado para eclodir em 15 de maio de 2011. Os cerca de cinco milhões de desempregados – 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 palavras 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 pautar 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 comunicativo 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 tecnologia discursiva que engendra uma forma de contradiscurso, problematizando criticamente 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 dominante 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
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 iniciativas relacionadas ao midiativismo, mas ela não deve ser vista como a “[...] solução 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 sociedades, 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 Coletiva (MIC), Mídia Ninja, Coletivo Projetação, Jornalistas Livres, Coletivo Vinhetando
e o Rio da Rua, a grande mídia permanece exercendo o papel fundamental na construção 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 omitidas pela grande mídia, não atinge o equilíbrio comunicativo necessário para construir 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 construção 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 sociedade 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 econômico, 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, presidida por homem de confiança de Trump.
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Economia narrativa:
do midiativismo aos influenciadores digitais
Em um país em que os meios de comunicação corporativos funcionam como
uma mídia-estado, rivalizando com governos e incidindo sobre políticas públicas, o
fortalecimento da capacidade de comunicação e disputa de narrativas da sociedade
civil torna-se ainda mais urgente e decisivo, principalmente em um cenário de enorme
assimetria e desigualdades raciais, de gênero, econômicas.
Nesse cenário, o campo da comunicação passa a ser estratégico, e o debate
histórico do acesso e democratização dos meios, que começa com as mídias de massa e chega com uma nova configuração com as redes sociais, a produção massiva de
memes e fake news, o uso de bots na comunicação e produção automatizada ou semiautomatizada de informações.
Sem termos um Marco Regulatório das Comunicações, com uma legislação arcaica e defasada, com a ausência de regulamentação da maioria dos artigos dedicados à
comunicação na Constituição Federal de 1988, chegamos a um novo estágio sem termos
concluído ou avançado nos processos de democratização dos meios tradicionais.
Ao mesmo tempo, as urgências do presente produziram formas de apropriação
tecnológica e usos novos dos meios e das mídias que apontam para um novo campo,
que chamamos de midialivrismo e/ou midiativismo, que nos parece decisivo mapear,
apoiar e fomentar. Um campo do qual emergiu uma massa de mídias e que produziu
um processo de autoformação pelas mídias e para as mídias que atravessa e potencializa os movimentos sociais e culturais de novo tipo e os movimentos tradicionais,
além de se mostrar decisivo para os grupos que lutam por justiça social, justiça racial,
direitos urbanos, equidade de gênero, etc.
A democratização, o acesso e financiamento às mídias são um dos temas mais
reivindicados pelas organizações civis brasileiras que entendem a comunicação não
simplesmente como “ferramenta”, mas como uma das novas formas de organização
social. Em uma sociedade da informação, das redes, do conhecimento, faltam políticas públicas, apoios e financiamento para as mídias livres, constituindo e consolidando uma nova ecologia midiática. Um entendimento que vem se ampliando e disseminando nas últimas décadas com a comunicação pós-mídias digitais e a entrada em
cena de uma multidão de novos atores e movimentos.
A mídia e os processo de comunicação guardam hoje uma relação direta com
a visibilidade, aceitação e rejeição dos mais diferentes grupos sociais em relação às
questões da diversidade cultural, da equidade de gênero, dos direitos humanos.
Os meios de comunicação podem desempenhar tanto um papel de promoção,
quanto de violação dos direitos de grupos sociais inteiros, o que implica novas estra-
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tégias que assegurem não apenas o acesso aos meios de comunicação, mas uma ampliação do poder de disputa contínua no espaço público, nas ruas e nas redes sociais,
nos meios e mídias corporativas e nos territórios.
Da explosão, em 2013, de uma “mídia-multidão” ou multidão de mídias, a
proliferação das fake news em 2016 e a constituição de estado epidêmico de suspeição
frente aos meios de comunicação corporativos, vivemos uma “desregulamentação”
do negócio das mídias pós-redes digitais. Ao mesmo tempo, experimentamos uma
afirmação do seu poder de produzir polarização, demonização e apropriação de suas
estratégias de demonização, difamação e “odioativismo” se deslocar para a produção
memética e para as páginas e perfis que produzem notícias, “memes”, opinião engajando milhares de pessoas nas disputas políticas e de comportamento.
1 A nova ecologia midialivrista
A utilização e conceituação do termo “mídia livre” ganhou força (ressignificando e ampliando os conceitos de mídia independente, mídia alternativa, mídia contra-hegemônica) no início dos anos 2000, tendo como contexto as transformações
tecnológicas e a emergência das plataformas e redes sociais que deram acesso e visibilidade aos novos sujeitos sociais e políticos que emergiram no Brasil, vindos das
bordas, das periferias, das minorias.
Mais do que isso, as tecnologias e mídias livres vêm dando visibilidade a toda
uma produção cultural - hip hop, funk, teatro de rua, slam, dança, saraus, audiovisual, etc. – que surge não como produto da indústria cultural, mas como uma produção
cultural de base comunitária. Um discurso cultural e político “fora de lugar”, que não
vem da universidade, não vem do Estado, não vem da mídia corporativa, não vem
de partidos políticos e colocam em cena novos mediadores e produtores de cultura:
rappers, funkeiros, b-boys, jovens atores, performers, favelados, desempregados, subempregados, produtores da chamada economia informal, grupos e discursos que
vêm revitalizando os territórios da pobreza e reconfigurando a cena cultural urbana.
A cultura surge aqui não como um “setor” simplesmente, dividido em corporações e categorias vindas da indústria cultural, mas um campo que tem uma base
social em expansão: os produtores simbólicos que disputam narrativas e que também
são a nova classe trabalhadora do capitalismo da informação: o precariado ou cognitariado base de um emergente movimento social das culturas.
A mudança decisiva deu-se a partir do contexto em que os meios de produção
cultural se disseminaram, e os meios de comunicação e informação foram massificados (Internet, redes sociais, smartphones, etc.) e apropriados por produtores de
cultura e de mídia. Esse contexto de um capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, em que o conhecimento é o produto, chega a todos os meios sociais, mesmo
que de forma desigual e assimétrica.
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Nesse contexto emergem também movimentos políticos por direitos (Juventude Negra Viva, movimentos LGBTQI, Primavera das Mulheres, resistência indígena,
etc.) para os quais as culturas próprias a esses grupos e as mídias livres são decisivas
para se produzir incidência nas redes e ruas.
Uma das referências para a consolidação do campo da mídia livre e mapeamento de suas potencialidades e embates foi a realização do I Fórum de Mídia Livre
(FML), em 2008, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que reuniu cerca de 500 participantes e cinco eixos de questões: Democratização da Publicidade Pública e dos Espaços na Mídia Pública, Políticas Públicas de
Comunicação e Fortalecimento da Mídia Livre, Fazedores de Mídia, Formação para
Mídia Livre e Mídias colaborativas e Novas Mí- dias. (BARRETO, Gustavo/ BENTES, Ivana. 2008) 1. Tratava-se de pensar políticas públicas, ações, redes de apoio e
sustentabilidade para os grupos que articulam a produção midiática com a produção
cultural associada à ampliação da cidadania, acesso a direitos e lutas das minorias.
Entre os temas mapeados destacamos a democratização das verbas publicitárias públicas, a formação para a mídia e pelas mídias, a apropriação tecnológica pelo
mais distintos grupos, observatórios de mídia, o midiativismo e a sustentabilidade de
uma miríade de grupos midialivristas.
O Manifesto da mídia livre2 trazia questões sínteses que não foram equacionadas, como a garantia do direito humano à comunicação como condição para o
aprofundamento democrático e críticas ao controle comercial dos sistemas de comunicação no Brasil. Além disso, trazia propostas para fortalecer a ideia de mídia livre,
por meio de ações que incentivem o surgimento dessas iniciativas ou pelo fortalecimento de projetos já existentes que buscam trabalhar com políticas democráticas de
comunicação e ampliação de direitos. O Manifesto da mídia livre também refletia as
distintas concepções de mídia livre, uma mais centrada nos veículos já estabelecidos
e que queriam prioritariamente democratizar as verbas publicitárias governamentais
e outra visão que entendia a mídia livre como uma das formas de organização dos
novos movimentos sociais e políticos ( SILVA, Danilo Almeida. 2011).
Essas propostas foram apresentadas em janeiro de 2009 durante o Fórum Social Mundial, que ocorreu em Belém, no Pará, e inspiraram o Ministério da Cultura
a lançar o Prêmio Pontos de Mídia Livre3, nos moldes dos Pontos de Cultura4, com
BARRETO, Gustavo. BENTES, Ivana et al. Midialivristas, Uni-Vos! Lugar Comum, Rio de Janeiro, n. 2526, p. 137-140, maio/dez. 2008.
2
O Manifesto da mídia livre foi assinado por 38 entidades, movimentos e instituições nacionais, 29 entidades, instituições e movimentos regionais, 25 veículos de mídia, e 159 pessoas, entre jornalistas, estudantes e
membros da sociedade civil. Disponível na íntegra em: http://www.forumdemidialivre.org/?tag=manifesto.
Acesso em: 4 dez. 2017.
3
O Edital do Prêmio de Mídia Livre 2009 está disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/
uploads/2009/01/edital_pontos_de_midia_livre_-_publicado.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2017.
4
Pontos de cultura são iniciativas sem fins lucrativos podendo ser públicas ou privadas. Estes são seleciona1
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objetivo de reconhecer, registrar e estimular iniciativas de comunicação que funcionavam fora das corporações midiáticas5.
A articulação entre a produção cultural de base comunitária, as mídias livres
e os movimentos políticos de novo tipo ganham contorno nesse contexto, tendo as
universidades públicas como aliadas na certificação de muitas das iniciativas de formação livre, numa redistribuição simbólica de poder6.
Ainda em 2009, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória,
recebeu o II Fórum de Mídia Livre, coordenado localmente pelo professor e pesquisador Fábio Malini e equipe, para discutir a organização em rede dos fazedores de
mídias e a questão do fomento e da formação de novos produtores de mídia por meio
da troca de experiências e autoformação, tendo como horizonte os pontos de mídia
livre e a nova ecologia midialivrista que emergia e aumentava exponencialmente. As
questões e ações do FML em Vitória também se desdobrariam em pesquisas acadêmicas, artigos e estudos (MALINI, Fábio; ANTOUN, Henrique. 2013).
Em 2010, o Ministério da Cultura lança a segunda edição do Prêmio Pontos de
Mídia Livre e, no primeiro semestre de 2012, acontece a segunda edição do Fórum
Mundial de Mídia Livre. Apesar da interrupção da política pública para os Pontos
de Cultura e de Mídia Livre em 2011, com a entrada da ministra Ana de Hollanda,
no governo Dilma Rousseff, o conceito e as práticas de mídia livre e mídias de base
comunitária expandem-se no Brasil e na América Latina.
Os Editais de Mídia Livre são retomados pelo Ministério da Cultura em 2015,
quando estivemos à frente da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Para
efeito do edital, conceitua-se mídia livre como iniciativas que atendem os seguintes
requisitos, o que passa a servir de base para a construção desse campo:
a) articulam comunicação e outras áreas do conhecimento, a fim de agregar
setores do Arranjo Produtivo da Cultura, fazendo uso de suportes analógicos
e/ou digitais;
b) não possuem financiamento direto e subordinação editorial a empresas de
comunicação legalmente constituídas ou com vinculação partidária;
dos por edital público ou seleção direta e têm por função desenvolver atividades de formação, produção e
difusão cultural na comunidade. São parte do Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura.
5
“O projeto teve cerca de 400 inscrições de todas as regiões do Brasil. Era subdividido nas áreas de audiovisual, multimídia, rádio, impresso e web. Foram premiados 82 iniciativas sendo 18 na categoria Regional-Nacional, que receberam um valor de R$120 mil cada e 64 na categoria Local-Estadual que receberam R$40 mil
distribuídos individualmente. A região sudeste recebeu 51% dos prêmios, seguido do Nordeste com 26%,
depois a região Sul com 13%, Centro Oeste com 6% e Norte com 4%.” (FROSSARD, 2012, p. 56).
6
A Escola de Comunicação, por meio da sua Coordenação de Extensão, passou a certificar iniciativas de formação, como o Curso de Audiovisual da Central Única das Favelas (Cufa), a Escola Popular de Comunicação
Crítica da Maré (Espocc), a Agência de Redes para a Juventude, a Agência de Notícias das Favelas (ANF),
com certificados de extensão, entre outras ações de formação para as mídias livres e movimentos culturais
de base comunitária.
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c) agregam e priorizam ações colaborativas e participativas nas comunidades atendidas, com atuação em rede na produção e difusão de conteúdo em formato livre,
por meio de diferentes suportes de mídia (áudio, imagem, texto, vídeo e multimídia);
d) utilizam ou estimulam a utilização e o desenvolvimento de licenciamentos
livres que garantam a democratização do acesso aos códigos e conteúdos produzidos e o incentivo ao conhecimento e desenvolvimento colaborativo sobre
as tecnologias utilizadas;
e) utilizam ferramentas livres para o desenvolvimento, criação, produção e
adaptação de conteúdos visuais, gráficos, audiovisuais, textuais, de software,
soluções e produções técnico-científicas;
f) contribuem para a ampliação e a diversidade das linguagens da comunicação
social, por meio da utilização de novas ferramentas e tecnologias;
g) estimulam a interação com o espaço público, utilizando a cidade como suporte para manifestações criativas, bem como intervenções que utilizam as diferentes possibilidades da inclusão digital a partir dos territórios, fortalecendo
o direito à cidade e à apropriação cultural dos espaços públicos;
h) privilegiam a valorização da diversidade de expressões culturais e de compreensões do mundo, a tolerância e a pluralidade, promovendo a participação
social, a cooperação e o compartilhamento de informação em diferentes mídias
e por diferentes produtores/as de conteúdo; e
i) compreendem a cultura e a comunicação como elementos fundamentais para
uma necessária ampliação dos direitos sociais e econômicos, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e baseada em valores de igualdade, justiça,
tolerância, respeito aos direitos humanos e à diversidade social, cultural, religiosa, étnica e de comportamento7.
2 Da mídia-estado à mídia-multidão
Chamamos atenção para outro momento de visibilidade das mídias livres e sua
importância nas lutas urbanas e para os movimentos de novo tipo na defesa de direitos. Um dos fenômenos mais impactantes das Jornadas de Junho de 2013 no Brasil foi
a explosão dos coletivos, redes, agentes e iniciativas de midiativismo.
Um enxameamento de centenas de novas iniciativas de mídia livre em todo o
Brasil que disputaram e construíram outros sentidos para as manifestações de junho
de 2013, a ponto de não mais se distinguirem da própria força das ruas.
A mídia livre foi decisiva para construir uma contranarrativa frente à criminalização das manifestações pelas mídias corporativas, reprimidas violentamente
O edital dos Pontos de Mídia Livre 2015 está disponível em: <https://goo.gl/2pnQpC>. Acesso em: 4 dez.
2017.

7

156

PARTE I: Do conceito...

pelo aparato de segurança do Estado. Uma mídia-estado que desqualificou as pautas
dos movimentos (passe livre; transparência pública com os gastos dos megaeventos,
Copa do Mundo e Olimpíadas; processos de gentrificação urbana; direito ao espaço
público; corrupção e crise da democracia representativa).
As mídias livres narraram um outro junho de 2013, processos multitudinários
organizados de baixo para cima e protagonizado por “desorganizados” (grupos que
não vinham de partidos e/ou instituições políticas clássicas). As emissões ao vivo, a
viralização de “memes”, fotografias, posts, textos, cartazes, produzidos pelos próprios manifestantes, funcionaram como operações de embate, disputa narrativa decisiva nas redes e nas ruas.
O confronto com o poder e as instituições produziu uma consciência de direitos e de suas violações. A iconografia das manifestações reativou um diálogo com o
passado de violência da ditadura militar, com um imaginário cinematográfico e político de lutas globais, com imagens sobreviventes de outros tempos, e produziu simultaneamente uma atualização do Brasil consigo mesmo, ao fazer explodir as imagens
de um presente brutal.
O debate sobre as mídias livres ganharam, em 2013, grande relevância, com a
emergência de experiências como as da Mídia Ninja, capazes de engajar milhares de
pessoas em suas transmissões ao vivo e posts em redes sociais, disputando o sentido
das manifestações. Visto em perspectiva, com a decretação de Estado de Calamidade
Pública do Estado do Rio de Janeiro, em junho de 2016, com a prisão, em 2017, do
ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, prisão de empresários da máfia dos transportes e beneficiários das obras superfaturadas da Copa do
Mundo e Olimpíadas, cabe nos perguntar: Afinal, quem eram os vândalos? E como
as mídias livres foram decisivas na antecipação da crise do Estado do Rio e no alerta
sobre as violações cometidas.
O ano de 2013 foi um momento extraordinário para a nova ecologia da mídia
livre. No mesmo ano surgiu ainda um novo espaço de trocas e articulação entre os
produtores de mídia, o Facção: Encontro Latino-Americano de Midiativismo, que
aconteceu em novembro de 2013, na Escola de Comunicação da UFRJ e em espaços
parceiros, e reuniu centenas de pessoas do Brasil e da América Latina, entre ativistas,
jornalistas, comunicadores, movimentos sociais, blogueiros, artistas, agentes culturais e desenvolvedores de tecnologias.
O evento apresentou quatro eixos centrais: Ativismo, Políticas Públicas, Linguagens e Tecnologias, com debates, relatos, oficinas, exibição de filmes/vídeos e uma
audiência pública em torno da criminalização dos movimentos sociais e dos manifestantes de 2013. A repressão aos grupos de mídia livre, os episódios de violência e
prisão marcaram as Jornadas de Junho de 2013, e o exercício do jornalismo e do midialivrismo passou a demandar apoio de advogados voluntários, da Anistia Internacional, dos organismos de defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos.
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O Facção, realizado em 2013, no Brasil, iria ganhar edições latino-americanas,
tendo sido organizado na Bolívia, em 2014, no Uruguai, em 2016 e na Argentina, em
2017. O objetivo dos encontros é consolidar uma rede latino-americana de mídia livre, avaliar o cenário contemporâneo da comunicação, pensando o protagonismo do
movimento midiativista e midialivrista que vem ganhando visibilidade, compartilhar
experiências e pensar coletivamente ações que legitimem a luta pela democratização
da comunicação e a garantia da liberdade de expressão e ampliação dos direitos.
3 Impasses e perspectivas
O termo mídia livre passou a ser amplamente utilizado e divulgado no Brasil
e na América Latina por organizações não governamentais, coletivos, blogs, rádios
livres, mídia feminista, mídia-índio, mídia-afro, etc. O termo define formas autônomas de produção de mídia. Seus conteúdos recebem licenciamentos públicos, como o
Creative Commons, e têm, geralmente, livre circulação. Mas como assegurar a diversidade e a pluralidade nesse processo de produção das mídias? A indução do trabalho
em rede é uma possibilidade.
As redes de ativismo no Brasil estão se reconfigurando e diversificando. Pós-Junho
de 2013 e com a emergência de redes de diferentes matizes políticos, vivemos um momento de hiperpolarização, em que o ativismo passa a utilizar a linguagem do confronto, dos
ataques, aproximando-se dos haters e lovers das torcidas organizadas nos esportes.
Nesse contexto, as ações e o campo midiativista, para além do número de seguidores em páginas e canais, passam a ser medidos pelo “engajamento” – o total de
interações que uma página/canal possui: a soma de seguidores, curtidas, comentários
e compartilhamentos de todos os usuários que constroem um campo de influência,
disputa e ação.
Hoje, redes como a da Mídia Ninja são capazes de mobilizar quase 2 milhões
de seguidores nas redes sociais, produzindo uma incidência no debate público. Em
momentos específicos de crise e tensão, como no dia 29/03/2017 (transmissão ao vivo
da violenta repressão policial a manifestantes contra a Reforma Trabalhista em Brasília) a página do Facebook da Mídia Ninja ultrapassou em engajamento nas redes
as revistas Veja, IstoÉ, Época, os jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O
Globo e grandes portais, como UOL e BBC Brasil8.
O acontecimento que se repete em muitos outros momentos de tensão social,
quando o risco ou a violação de direitos é iminente, evidencia a capacidade crescente
dos veículos de comunicação independente de atingir massivamente a opinião pública a partir de ondas nas redes sociais.
Disponível em: <https://medium.com/@MidiaNINJA/a-onda-virou-nas-ruas-e-nas-redes-4690d0a874de>.
Acesso em: 4 dez. 2017.
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Com orçamentos mínimos, estruturas enxutas, mas um alto engajamento, a
mídia livre tem aglutinado forças para além da função jornalística e ou informativa,
produzem comoção. Uma produção que tem no componente comportamental e estético um diferencial, como podemos ver em algumas coberturas fotográficas de alto
impacto, como em A batalha de Brasília, registro fotográfico do #OcupaBrasília do
dia 24 de maio, pelas lentes da Mídia Ninja e seus colaboradores9.
O midiativismo, a produção de engajamento e os influenciadores digitais passam a mobilizar um espectro de atores muito além dos espaços tradicionais, com o
deslocamento do midiativismo os mais diversos campos e lutas.
Em um cenário de instabilidade política, o debate e as políticas públicas de
direitos humanos tornaram-se alvos de hiperpolarização nas redes sociais, nas mídias
e no conjunto da sociedade, e de uma série de discursos redutores. Ao mesmo tempo
em que se trata de um contexto preocupante e conflagrado, é a ocasião para se aprofundar, esclarecer e difundir princípios básicos em torno da defesa da diversidade e
dos direitos de distintos grupos.
Sem políticas públicas para as mídias livres, sem formas de monetização regular, as redes de formadores no campo das mídias e dos fazedores de cultura não podem responder a uma demanda vertiginosa e crescente – não atendida pelos ambientes de educação formal, escolas, universidades, instituições – de produção, formação
e difusão de conteúdos, campanhas, ações de articulação e mobilização pelas mídias.
Financiamento, fundos, doações, editais para ações em redes de formação colaborativas, mobilizando instituições, governos, cidadãos, responderiam a um esforço de
articulação e mobilização “de baixo para cima”, com a necessidade de troca de metodologias, a partilha de processos de difusão e comunicação, vitais em um momento de crise.
Entendemos que o financiamento do campo cultural e da comunicação passa
por três eixos decisivos: articulação e mobilização; formação livre, economia e sustentabilidade. Entre os objetivos e as metas, destacamos alguns que reaparecem nos
fóruns, encontros, redes:
a) difundir políticas de comunicação, mídia livre, cultura digital, tecnopolíticas, desenvolvimento de tecnologias abertas e livres, plataformas e aplicativos
que assegurem a diversidade de conteúdos, tecnologias e linguagens;
b) estimular e aprimorar a produção de conteúdos voltados para a diversidade
cultural, a equidade de gênero, a justiça racial e social;
c) fomentar a criação de redes brasileira, latino-americanas e internacionais
de mídia livre e mídias comunitárias, estimulando a formação de associações e
entidades representativas das mídias livres;
9
Disponível em: <https://medium.com/@MidiaNINJA/a-batalha-de-bras%C3%ADlia-71198415e71e>.
Acesso em: 4 dez. 2017.
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d) estimular a cultura da doação e do financiamento para as mídias livres e
comunitárias, assim como formas de monetização de seus agentes e circuitos.
Propor bancos sociais, moedas complementares, fundos rotativos para as mídias comunitárias e livres; e
e) articular redes de defesas e proteção, advogados amigos da mídia livre que
pensem a comunicação como direito humano estratégico. Produção de cartilhas, tutoriais de segurança para as mídias comunitárias (protocolos de segurança e anonimato).
Chamamos a atenção para um contexto crítico em que grupos e sujeitos, cujos
direitos são violados cotidianamente, são os mesmos que têm uma inserção limitada
nas redes de articulação, mobilização, formação e comunicação e, entretanto, são
suas histórias, experiências e sensibilidade que produzem comoção, reflexão e mudanças concretas de percepção das injustiças, assim como das saídas possíveis: políticas públicas, ações cidadã, formação livre, formas de apoio e financiamento direto.
No entanto, instituições que lidam diretamente com os grupos mais vulneráveis
ou que representam esses grupos trabalham em grande parte com uma linguagem
“abstrata”, com marcos legais que não foram apropriados ou são desconhecidos e
não acessados pelos destinatários de suas políticas. O apoio para a produção de mídias livres, mídias comunitárias, e aos grupos culturais que produzem sua própria
mídia é decisivo nesse cenário.
4 Economia narrativa, fake news e engajamento
Chegamos ao cenário contemporâneo com alguns impasses e questões inimagináveis no Brasil de 2013 (pelo menos em termos de alcance e escala) depois da
explosão do midialivrismo e a desconfiguração da forma de produção das notícias.
O termo pós-verdade foi utilizado por Ralph Keyes no livro The post
truth era: Dishonesty and deception in contemporary life e retomado pela
revista The Economist para tentar entender porque os eleitores de Donald Trump aceitam afirmações estapafúrdias, como a que diz que a certidão de nascimento de Barack Obama foi falsificada, que ele não é norte-americano e que ajudou a fundar o Estado Islâmico, ou ainda que os Clintons são
assassinos e que o pai de um rival político de Trump estava com Lee Harvey Oswald
antes de ele matar John F. Kennedy.
Donald Trump também criou um novo patamar ético, ultrapassando todos os limites
do que pode ou não ser dito em público, ao utilizar em sua campanha eleitoral expressões
racistas, sexistas, acusações pessoais e desabonadoras, expressando todo o ódio, nojo,
raiva, desprezo em praça pública, de forma a estimular uma exteriorização e exorcismo, uma visibilidade máxima de toda sorte de racismos, fascismos, machismos.
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5 Anacronismos viralizantes
No Brasil, a construção de pós-verdade produziu suas aberrações e anacronismos, entre elas ressuscitou e alimentou o temor concreto de um comunismo apocalíptico, uma espécie de fim dos tempos políticos – que tem em Cuba e na Venezuela
seu modelo aterrorizante – e que será implantado a qualquer momento que governos
e representantes progressistas ou de esquerda cheguem ao poder.
Pouco importa que sejam vereadores de cidades do interior, deputados estaduais ou federais, prefeitos, governadores ou presidentes da República que jamais atuaram ou propuseram ações nesse sentido. A implantação mágica do comunismo virou
um divisor de águas e um “meme” crível, uma pós-verdade e uma crença popular.
Uma fantasmagoria que traz toda sorte de malefícios e mutações comportamentais
inusitadas, como a indução de crianças a mudarem de sexo e de gênero por professores comunistas e doutrinadores nas escolas.
Mas como combater pós-verdades e pós-fatos sem mudar o ambiente cognitivo
e afetivo como um todo? Claro que a crítica e a contranarrativa também são meméticas. E os “memes” chegam potencializando tanto a ignorância, a desinformação e
o regime de crença de diferentes grupos, quanto a inteligência popular, o humor e a
ironia. Os “memes” funcionam também como aquelas verdades de para-choques de
caminhão. Melhor que negá-las é fazer outro meme para disputar sua narrativa. Mais
do que isso nos dão as “evidências” de que precisamos para derrotar, humilhar, rir,
desqualificar uma pessoa, um grupo, um pensamento.
Os regimes de pós-verdade produzem mais do que fatos e informações, trabalham com os regimes de crença. Visões de mundo, preconceitos, sentimentos. Se antes
o propósito da mentira política era criar uma falsa visão do mundo, agora se trata
de reforçar preconceitos e sentimentos, não apresentar ou analisar fatos. É algo do
campo da irracionalidade.
6 A política na era do gerador de “memes”
É como se as pessoas, munidas de um gerador de “memes”, de um vídeo no
YouTube, uma timeline e uma conta no Twitter, tornassem-se editorialistas de suas
próprias crenças, falando para as bolhas do Facebook, para seus seguidores, seus
iguais. Uma audiência capaz de validar e chancelar o que é dito, produzindo pertencimento e identificação, ou o ódio e uma guerra memética impermeável, em que não há
perdedores, pois ninguém se ouve e todos têm razão. Trata-se de uma nova forma de
produção de consenso, por cliques, likes, compartilhamentos, anuência que cria uma
comunidade imaginada de iguais, no momento em que as instituições produtoras de
consenso entraram em crise de credibilidade: a justiça, a mídia, a escola, os políticos,
a própria ciência.
161

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

Produzir nichos, comunidades de identidade que não suportam a “ruidocracia”
e a polifonia, que não suportam o dissenso, que não suportam a hiperfragmentação de
fontes, notícias, boatos, rumores, mensagens e “memes” descontextualizados que nos
exigem um enorme esforço de decodificação ou um clique e um like de cumplicidade.
É simbólico que a memética, teoria inspirada nos “memes” replicantes proposta por Richard Dawkins venha da Biologia, indicando uma confluência de campos e
novos paradigmas no pensamento dos meios e da comunicação.
A ideia do “gene egoísta” que para sobreviver e se replicar precisa desesperadamente
de vetores, corpos, que o impulsionem. Nós nos tornamos os vetores dos “memes” e das
ideias prontas que circulam no infinito dos boatos, histórias, truísmos, verdades e pós-verdades que, colocadas para circular, estão sem controle.
Essa produção instantânea realizada por uma multidão heterogênea desloca os
intermediários clássicos: a corporação jornalística, o jornalista profissional, as agências de noticias. Põe em xeque a “reserva de mercado” que existia para os formadores
de opinião corporativos e aponta para outros modelos e campos, expandidos em que
não se pode pensar o “homem” desconectado de suas próteses e dispositivos.
A discussão que interessa é como as redes sociais, com sua miríade de singularidades e processos de subjetivação, rompem com a lógica da reprodução por meio
da informação e da comunicação que neutraliza e domestica os acontecimentos, reduzindo a imprevisibilidade, conformando ao já sabido.
Essa proliferação e disseminação pós-mídias de massa já está acontecendo e
criando uma nova ecologia midialivrista, uma quantidade muito de grande de coletivos, redes, grupos e também de “perfis”. Pessoas que individualmente começam a
se ver e assumir como produtores relevantes de conteúdos. Essa percepção de que a
mídia somos nós, esse conjunto de singularidades que podemos acessar, com quem
podemos interagir e trocar realmente é uma mutação antropológica. E, mais do que
isso, não é o jornalismo que se tornou o modelo das trocas nas redes.
O modelo da comunicação pós-mídia de massas é a conversação e/ou a memética, ideias replicantes, “memes” que buscam se reproduzir e para os quais somos um
dos formuladores e vetores entre outros (objetos, redes, dispositivos). A memética
interessa menos pelo seu “darwinismo cultural” (os “memes” como genes egoístas
que querem se multiplicar a qualquer custo e sobreviver), mas por explicitar o potencial multiplicador e viralizante de ideias, imagens, sons, desenhos, valores estéticos e
morais, línguas.
Tudo o que possa ser transmitido, duplicado, remixado de forma autônoma.
A memética e a vida e morte dos “memes” nas redes sociais são uma boa expressão
dessa potência e erótica da comunicação, para o pior e para o melhor.
Na era da pós-verdade e/ou do pós-fato, podemos dizer que a verdade não é
simplesmente falsificada ou contestada, mas pode-se tornar de importância secun-
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dária. Vimos isso na campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também com a popularização, no Brasil, dos enunciados criacionistas e da cura gay por
parlamentares-pastores brasileiros, da campanha jurídico-midiática que produziu o
impeachment, o repertório memético da direita e da esquerda, transformam questões
complexas em evidências instantâneas, em sentimentos, preconceitos, caricaturas que
podem ter apenas um efeito irônico e cômico ou podem, em uma campanha política
ou de difamação, serem devastadores e destruir reputações, campos e a credibilidade
de grupos inteiros.
A novidade é que a construção de fatos e notícias, o marketing, a comunicação
de guerra e guerrilha, o jornalismo de comoção, a propaganda política foram apropriados de forma massiva pelos não especialistas, produzindo ondas viralizantes nas
redes e contágio nas ruas.
Estamos vendo a ressaca de um desses processos de memetização: a demonização, criminalização e desqualificação das esquerdas no Brasil e no mundo. Uma onda
obscurantista que viraliza a partir de truísmos, “memes” repetidos, capas de revista,
bombardeio de fait divers na televisão e uma rua que foi aquecida com bordões, bonecos infláveis gigantescos, patos amarelos corporativos e, claro, gente munida com
faixas e cartazes que expressam todo tipo de crenças que seriam insustentáveis se não
houvesse um ambiente cognitivo que as acolhesse como desejáveis e verossímeis.
Saímos do domínio dos fatos para uma ensurdecedora guerra de slogans, certezas e dogmas. Um fundamentalismo comunicacional que prescinde de argumentação.
Verossimilhança e evidência são a matéria-prima da pós-verdade e do pós-fato.
Sua enunciação repetida e viralizada por muitos, sua expressão em imagens e “memes” antecipam o que queremos ver acontecer. Sua simples difusão e circulação, a
quantidade de cliques e visualizações são o que dão legitimidade ao conteúdo que
é exposto. A visibilidade máxima, o compartilhamento, o engajamento em comentários e cliques são a forma de legitimação do pós-fato e da pós-verdade. Algo que
não necessariamente aconteceu, mas que a simples enunciação e circulação massiva
produz um efeito de verdade.
A pós-verdade é a informação que buscamos para satisfazer nossas crenças e
desejos, como nas editorias de jornalismo em que o repórter sai a campo para encontrar as melhores “aspas” que comprovam um enunciado prévio. Fábrica de fatos
e produção de notícias, mas que hoje ganha nas redes um poderoso complemento: a
memética, a evidência instantânea, que produz sensações, ódio, riso, ridículo, inferiorização do outro por meio de uma imagem ou de um truísmo.
O Brasil, desde as eleições de 2014, só viu intensificar a produção de pós-verdade e a construção de pós-fatos. O boneco inflável gigante do ex-presidente Lula
vestido de presidiário, as inúmeras antecipações e simulação de sua possível prisão,
em operações reais e operações simbólicas, a construção de um ambiente jurídico-mi-
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diático que simulou a derrocada de um governo e partido preparam para aceitarmos
praticamente qualquer coisa.
7 O exército de robôs e os cidadãos-zumbis
Todo esse contexto, de polarização política, produção de notícias falsas direcionadas para militâncias e para alimentar crenças só se agrava com a automatização
e produção serial da opinião pública por meio da ativação de perfis falsos e a produção e indução do comportamento de manada, a partir de bots/robôs.
Uma rede como o Facebook, com 2 bilhões de usuários ativos pelo mundo em
2017, não consegue estimar quantos são perfis falsos ou automatizados, por exemplo,
e busca forma de minimizar a circulação de fake news. A questão é: mais a partir de
que critérios e métricas? As propostas apresentadas pelo próprio Facebook são insatisfatórias ou criam mais falta de transparência e arbitrariedade, em um cenário em
que usuários, governos, corporações de mídia e redes não têm acesso aos algoritmos
do Facebook que buscam “gerenciar” a circulação de informações confiáveis.
Uma série de reportagens realizadas pela BBC Brasil, intitulada de Democracia
ciborgue10 aponta para a intensificação dessas práticas desde as eleições de 2014 e sua
intensificação em 2018, com a profissionalização dos serviços oferecidos por empresas de mídia e marketing baseadas nos influenciadores digitais, sejam eles humanos,
ou bots, capazes de produzir uma “maioria artificial”, induzir comportamento de
manada, subir hashtags no Twitter, sustentar opiniões em uma conversação, em comentários, postagens, etc.
Esses “ativadores” de perfis falsos, contratados por empresas, trabalham como
influenciadores digitais, apostando na tendência das pessoas de seguirem não apenas
influenciadores midiáticos e conhecidos, celebridades e subcelebridades, mas também um determinado grupo e campo, um grupo de bots, sem que necessariamente
sua decisão seja individual.
Apostam no enxameamento, no volume e quantidade de postagens e comentários automatizados ou semiautomatizados que ultrapassam a capacidade quantitativa de uma resposta ou contra-argumentação. Criando uma “noção de maioria”
de forma artificial. O mais perturbador é quando vemos que um comportamento
automatizado ou um comando massificável produz ações de enxameamento predatórias, muito próximos dos linchamentos tradicionais, orientados pelo medo, histeria,
produção artificial de crises.
Um exemplo significativo dessa construção de consenso em uma velocidade
incontrolável e virótica foi o episódio de ataque massivo à página no Facebook do
Centro Cultural Santander, no episódio que culminou com o fechamento da exposi10

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42280664>. Acesso em: 4 dez. 2017.
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ção QueerMuseu: Cartografias das diferenças nas artes brasileiras11 em setembro de
2017, um ataque capitaneado pelo Movimento Brasil Livre (MBL). Nesse caso, vemos
como o “engajamento orgânico”, de uma página, perfil, grupo ou rede de mídia pode
estimular pessoas reais, ativistas, militância, pessoas comuns a entrarem na disputa
narrativa, funcionando como “zumbis” ou robôs. Uma automação psíquica que também pode direcionar a opinião pública
8 O engajamento orgânico e novos modos de produção
Mas como funciona o engajamento orgânico? Se analisarmos uma página como
a da Mídia Ninja, que, em janeiro de 2018, tinha 1.681.793 seguidores, as estratégias
utilizadas para obter um alto nível de engajamento passam por uma inteligência distribuída em rede, pela participação dos seus seguidores e produtores nos processos
narrados e pela representatividade e diversidade de agentes em todo o processo de
produção de notícias, opinião, análises, likes, comentários e compartilhamentos.
A impressão que temos ao acompanhar o fluxo de informações da Mídia Ninja
é que estamos no meio dos acontecimentos relevantes para um campo, e não apenas
sendo informados de fatos. É o que Pablo Capilé, um dos conceituadores da Rede
Ninja e do Fora do Eixo, chama de “espaço-tempo da geração”, uma posição subjetiva, um ponto de existência, que a rede Ninja persegue em sincronicidade com o
desejo dos participantes da rede.
Dessa forma, fotógrafos, redatores, designers, editores, social medias e comunicadores colaboram construindo conteúdo, debatendo pautas, agendas, coberturas e
abordagens. Divididos em chats regionais e de linguagem, essas formas de produção
fluídas tornam-se também fóruns permanentes de discussão que medem esses desejos.
A editoria dos diversos canais de comunicação da Ninja é composta por um
conselho que reúne mais de 40 coeditores espalhadas por todo país, como nos informa Raíssa Galvão, editora da Mídia Ninja (depoimento a autora em abril de 2017),
destacando que essa forma possibilita a reunião de diversas inteligências e repertórios, que vão desde as questões identitárias, até os conhecimentos mais técnicos de
pautas, como comunicação, cultura e política. Além disso, os coeditores funcionam
como um radar dos temas quentes do momento e são um think tank para debates de
conjuntura.
A rede de colaboradores com a qual a Mídia Ninja conta hoje tem cerca de 500
pessoas espalhadas em todos os estados do Brasil e em outros países, com diferentes
níveis de engajamento, como podemos acompanhar com a criação do grupo Mídia
Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/ivana-bentes-o-corpo-nao-pornografico-existe/> e
<http://midianinja.org/ivanabentes/portinari-volpi-lygia-clark-viraram-pornografia-para-mbl/>. Acesso em:
4 dez. 2017.
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Ninja Brasil, em fevereiro de 2018, no Facebook, com objetivo de ampliar e consolidar essa relação de trocas.
Segundo Dríade Aguiar, gestora da página da Mídia Ninja, em sua palestra no
Colab: Encontro de Redes de Inovação e Colaboração, na Escola de Comunicação da
UFRJ, em 24/11/2017, outros ambientes de participação são “[...] as caixas de comentários da página do Facebook e o inbox, em que o público se relaciona com a NINJA
enviando conteúdo, sugerindo pautas, comentando assuntos publicados, criticando,
enviando sugestões, entre outros. Diariamente são cerca de 80 mensagens no inbox e
1.500 comentários.”
Uma retroalimentação da página que faz com que seus seguidores sejam também produtores de conteúdo. O “público” tem incidência real sobre o produto final,
e muitas vezes sentem-se parte do processo e se envolvem a ponto de promover ações
que aumentem o nível de engajamento da página.
Destacamos aqui um exemplo apresentado por Felipe Altenfelder, gestor da
Mídia Ninja, no Encontro de Mídia Livre, na PUC-Rio, em 14/09/2017. O surpreendente “caso de Capitão Enéas”, uma cidade de 14 mil habitantes no interior de Minas
Gerais onde ocorreu uma manifestação de cerca de 80 estudantes no dia 11 de novembro de 2016. O envio de textos e fotos da cobertura, feita pelo secundarista Leandro
Cruz para a Mídia Ninja, inbox, teve 47.688 pessoas alcançadas, ou seja, três vezes
mais o número de habitantes da própria cidade! Um tipo de alcance e visibilidade de
amplifica os territórios e os conectam lutas e desejos a uma nuvem que lhe dá novo
sentido e impulso.
Dessa forma, o engajamento também pode ser entendido a partir das práticas descentralizadas e de grande capilaridade, com um protagonismo distribuído a partir de outros critérios e centralidades. Quem produz engajamento e viralizações é uma multidão
de pequenos e anônimos, que juntos produzem novos modos de enxameamento que os
influenciadores e as redes, como a Mídia Ninja, podem potencializar e amplificar.
9 A conversação infinita
As teorias da informação e da comunicação clássicas não se deram conta de
que a conversação é a base de uma nova erótica do contato, da contaminação, da
experiência da insurgência em fluxo. O que seria a memética como potência? Ruidocracia e acolhimento do contraditório? Temos que compreender essa outra lógica do
sentido, essa cooperação entre muitos, entre singularidades quaisquer que estabelecem uma “conversa infinita”, como propunha Blanchot (2010), uma outra comunicação, quando ela escapa ao poder. Não se trata de “informar” no sentido jornalístico,
mas efetivamente experimentar uma prática dialógica, em que a conversação entre
muitos cria pensamento.
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É uma experiência que altera ontologicamente o jornalismo pensado como
prática de poder, que se esconde sob o manto do informar, “reportar”, reproduzir.
Estamos vendo um deslocamento da comunicação para sua função expressiva e de
invenção, nessa conversação de muitos com muitos. Não que essas funções clássicas
desapareçam. Mas do que nos serve estar “informados” se não temos autonomia
ou meios para criar conhecimentos derivados, para fazer da informação potência
de transformação dos desejos e das crenças? A mídia de massa, na sua prática pseudocientífica ou “neutra” e “imparcial”, funciona com palavras de comando ou de
ordem, como colocam Deleuze e Guattari (1995).
O jornalismo e a publicidade massivos trabalham com comandos: “ordenar,
interrogar, prometer, afirmar, não é informar [...] a informação é apenas o mínimo
estritamente necessário para a emissão, transmissão e observação das ordens consideradas como comandos” (p. 11), dizem de forma certeira, pois essas informações
trazem pressupostos implícitos, não discursivos, obrigações sociais.
A questão hoje é menos nos informar, do que entender justamente que “palavras de ordem” e mundos estão embarcados na informação e nas controvérsias. Mapear essas controvérsias, como propõe Bruno Latour (2012), para arrancar, explicitar
as palavras de ordem que as habitam. Para criar outros possíveis e sensíveis.
O que entendo como comunicação “massiva” é tudo o que nos rouba a
potência de efetuar outros mundos e pensamentos. A distinção pode ser feita também
nestes termos: existe um jornalismo massivo que funciona buscando a unificação e
a centralização, a homogeneização, a diminuição da polifonia, que desconsidera a
ruidocracia e a heterogeneidade das falas. Buscar essa unidade na variedade tem
seu preço e é diferente de buscar a multiplicidade e as diferenças em si mesmas. São
pressupostos realmente distintos. Ou seja, vejo um midiativismo que não se fechou
em uma narrativa “monolinguistica”, que só fala para um grupo, atravessou mundos
apontando como grupos distintos veem a si mesmos e aos outros no mundo. A troca
de pontos de vista entre singularidades em luta podendo constituir um comum,
além de apontar, de fato, para a “[...] possibilidade de sermos outros do que somos”
(p. 154), como no perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro (2012), citando
Ghassan Hage 12
Essa mobilidade, essa capacidade de entrar e sair das controvérsias construindo
lugares comuns de lutas é uma das características do midiativismo pós-redes sociais.
Essas ideias sugerem uma possibilidade de redefinição relacional de dualismos estéreis, a partir do conceito de perspectiva ou ponto de vista.
Nesse sentido, a teoria do perspectivismo do antropólogo Eduardo Viveiros de
Castro pode ser muito inspiradora, ou pelo menos pode ser um bom ponto de partida
para outra teoria da comunicação. Um perspectivismo propriamente memético.
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10 A história de um erro
Como previa Nietzsche (1888) em A história de um erro: “[...] o mundo verdadeiro é uma ideia que já não serve mais para nada, que não obriga mesmo mais nada,
uma ideia que se tornou inútil, supérflua; consequentemente uma ideia refutada; suprimamo-la!” (p.22)
Não citamos Nietzsche para fazer uma apologia à mentira, nem a um “vale-tudo”, mas trata-se um dos pensamentos mais radicais sobre a crise da verdade e ao que
os discursos de verdade servem. Se tudo é construção, temos que perguntar sempre:
quem fala e de onde fala.
Em meio a tantas mudanças tecnológicas e de comportamentos, entramos em
uma era da subjetividade algorítmica e verdades moduladas pelas “fábricas de fatos”.
As redes e a Internet potencializaram as fake news, mas também são o seu melhor
antídoto. Os regimes de “pós-verdade” e regimes de crença não são um efeito nefasto
das redes, mas apontam para a crise dos regimes de verdade e a emergência de novas
métricas que nos impactam radicalmente.
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RESUMO
O capítulo relata as atividades de pesquisa de um projeto que investigou os processos
de produção e circulação de conteúdos sobre os movimentos em rede no Brasil decorrentes dos protestos de junho de 2013. As investigações deram conta de gerar dados
acerca dos formatos de produção e dinâmicas de circulação empreendidas pelo que se
convencionou denominar, no âmbito do projeto, de coletivos midiáticos. As reflexões
partem de uma premissa fundamentada na noção de midiatização do ativismo, articulando os conceitos de convergência e espalhamento. Foram empregados diferentes
métodos de estudo, tendo-se chegado à constituição de um conjunto de critérios de
análise que possibilitou trabalhar com diferentes grupos para entender suas narrativas, técnicas e estratégias de produção e circulação. As análises empíricas exploram as
rotinas dos coletivos para colocar em fluxo e gerar visibilidade para conteúdos sobre
as ações de movimentos em rede decorrentes e em torno dos acontecimentos políticos
no Brasil, desde os acontecimentos de junho de 2013, envolvendo assim protestos e
mobilizações de rua. Os resultados alcançados com observações sobre diferentes usos
e apropriações que os coletivos realizam acerca das tecnologias digitais de comunicação em seus processos comunicacionais tensionam o debate sobre transformações e
continuidades no âmbito do jornalismo digital. Para o midiativismo, as contribuições
que o projeto agrega tratam de tensionar argumentos relacionados ao enfrentamento
entre os atores midiáticos envolvidos na cobertura dos acontecimentos envolvendo os
movimentos em rede.
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Os coletivos midiáticos
e a midiatização do ativismo:
aspectos teóricos e empíricos de pesquisa sobre
produção e circulação de conteúdos acerca dos
movimentos em rede no Brasil
Introdução
O projeto de pesquisa Jornalismo e midiatização do ativismo foi cadastrado
em agosto de 2015, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, dentro do Programa
de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, no contexto da linha de pesquisa
de Linguagens e práticas jornalísticas. Empregando diferentes métodos de pesquisa,
a investigação observou e analisou grupos envolvidos com a produção e a circulação
de conteúdos sobre protestos, atos e mobilizações que decorreram do que ficou
conhecido no Brasil como as Jornadas de Junho de 2013. Acompanhamos a atividade
desses grupos, que convencionamos denominar de “coletivos midiáticos”.
A proposta deste capítulo é relatar a trajetória do projeto, demonstrando a
elaboração do conceito de coletivo midiático à luz do midiativismo (GARCIA;
LOVINK, 1997; SCHERER-WARREN, 2006; CASTELLS, 2012; MALINI; ANTOUN,
2013), que foi o que ocupou os primeiros meses de atividades do cronograma.
Pretende-se pontuar as principais referências que compõem o embasamento teórico
da pesquisa, trazendo a premissa da midiatização do ativismo (BRAGA, 2012;
FAUSTO NETO, 2008; HJARVARD, 2014) e os conceitos de convergência (JENKINS,
2006; AQUINO BITTENCOURT 2017) e espalhamento (JENKINS; GREEN;
FORD, 2013), norteadores dos passos iniciais dessa delimitação teórica. Pensamos os
coletivos midiáticos como grupos que, por meio de sites, redes sociais, plataformas
digitais, aplicativos e dispositivos móveis de comunicação, produzem e promovem o
espalhamento de conteúdos sobre protestos decorrentes de mobilizações organizadas
dentro e fora das redes digitais, e que buscam atuar de forma desvinculada da mídia
de massa, com base na participação e na convergência, ainda que reproduzam
lógicas massivas em seus processos de produção e circulação de conteúdos. São
grupos que podem ou não participar da organização de protestos de rua. Sobre o
caráter comercial, coletivos midiáticos não almejam o lucro, o que não os impede
de estabelecer mecanismos de contribuição para a realização de atividades diversas,
que envolvam a produção e circulação de conteúdos e a organização de mobilizações.
Esses mecanismos variam entre o envio de quantias em dinheiro por meio de contas
bancárias ou sistemas de pagamento online, venda de produtos e também projetos de
crowdfunding para causas e ações mais específicas.
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A intenção dessa contemplação teórica é revelar como a atividade desses coletivos promove uma reflexão sobre o jornalismo digital que vai além de questões que
tratam sobre a visibilidade de temas e vozes omitidos ou pouco mencionados nos
fluxos informacionais dos veículos de massa (BELTRÃO, 1972; DIZARD JR., 2000).
Além de promover o estabelecimento de um fluxo paralelo ao da mídia de massa,
pelas possibilidades exploradas por meio das redes digitais, esses grupos provocam
outros debates no âmbito do jornalismo. Dessa forma, o capítulo expõe alguns dos
principais apontamentos que a pesquisa identificou ao longo de sua execução, problematizando questões que envolvem além do jornalismo, o ativismo e a política. São
recuperados também alguns resultados empíricos, de modo a ilustrar as discussões
acerca dos aportes bibliográficos que fizeram parte de diferentes momentos da realização desse projeto.
1 O fortalecimento do midiativismo no Brasil
Os estudos sobre midiativismo ganharam um novo fôlego no Brasil depois de
2013, mas é impensável abordar o tema apenas a partir desse conjunto de mobilizações. O uso dos meios de comunicação no cotidiano das práticas ativistas sempre foi
uma constante, como lembra Tufte (2013). Peruzzo (2007) recupera o processo de
constituição de movimentos sociais e a apropriação que fizeram de técnicas de produção jornalística e radiofônica, bem como de estratégias de relacionamento público
que facilitaram a comunicação inviabilizada em veículos oficiais, despontando já aí
a importância das tecnologias de comunicação de instrumentos de transmissão e recepção no fortalecimento dos objetivos de grupos ativistas. Ela elenca as principais
características desse processo comunicacional:
[...] opção política de colocar os meios de comunicação a serviço dos interesses
populares; transmissão de conteúdos a partir de novas fontes de informação (do
cidadão comum e de suas organizações comunitárias); a comunicação é mais que
meios e mensagens, pois se realiza como parte de uma dinâmica de organização e
mobilização social; está imbuído de uma proposta de transformação social e, ao
mesmo tempo, de construção de uma sociedade mais justa; abre a possibilidade
para a participação ativa do cidadão comum como protagonista do processo (PERUZZO, 2007, online).

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais de comunicação, os movimentos sociais fortalecem suas articulações e estratégias de visibilidade (GOHN, 2010),
reconfigurando suas formas de organização e ação. A autora explica que essa apropriação vai além do uso organizacional, ou seja, a adoção das tecnologias comunicacionais passa a ser feita não apenas para o arranjo e a sistematização de atos e
mobilizações de rua, reuniões e divulgação de ações de grupos e causas coletivas. Há,
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nesse sentido, uma utilização de instrumentos e lógicas de comunicação com fins de
reporte do que os movimentos e grupos sociais e ativistas estão não apenas buscando,
mas realizando por meio de suas ações e práticas diárias. O que Gohn (2010) atualiza são os usos que os movimentos sociais dão aos aparatos de comunicação, que
inicialmente são adotados para fins organizacionais internos das dinâmicas ativistas,
como divulgação de causas e intervenções e que com o tempo vão sendo direcionados
também para relatar e informar de forma mais sistemática e periódica essas ações.
No Brasil, Malini e Antoun (2013) observam práticas de adoção da internet e
suas ferramentas de comunicação por movimentos sociais já há algum tempo, e refletem sobre a perda do monopólio pela mídia de massa sobre a narrativa dos fatos referentes aos protestos e mobilizações. Não se trata de um abandono completo da mídia
convencional, mas do fortalecimento da mídia independente provocado pela diversidade de apropriações digitais. Antoun e Malini (2010) elencam a atuação social,
a mobilização e o engajamento como valores da rede para abordar a notícia na rede
como algo que escapa das mãos daqueles que antes detinham, de forma exclusiva, o
poder de irradiar informação, e passa a se fazer presente em múltiplos lugares virtuais, os quais chamam de “mídias de multidão”. Bentes (2016, online) fala sobre uma
proliferação de “pós-mídias de massa” que criam uma “nova ecologia midialivrista”,
formada por coletivos, redes, perfis, pessoas que produzem conteúdo relevante sobre
o que se passa nas ruas.
A pesquisa, nesse sentido, emprega a expressão “mídia de massa”, num entendimento construído a partir de autores que compreendem características de um
modelo de comunicação que era baseado na detenção do poder sobre os meios (BELTRÃO, 1972), e que fortalecia a concentração dos mecanismos de produção e a unilateralidade da distribuição. Trata-se, obviamente, de um apontamento feito em um
momento distante do presente contexto, numa época em que a internet dava seus
primeiros passos, restrita aos contextos militar e acadêmico. Dizard Jr. (2000) é uma
referência utilizada para amparar uma aproximação entre um contexto anterior ao
digital e ao momento em que a internet começa a ganhar força no cenário midiático.
O autor aborda o tema com esse meio já popularizado em certo sentido, havendo, inclusive, ferramentas de publicação de conteúdo de fácil manuseio, como os blogs, por
exemplo. No final dos anos 2000 a situação já era outra, de forma que o que Dizard
Jr. (2000) chamava de novas tecnologias, no final da década constituía um conjunto
de instrumentos de comunicação já consolidado.
Tufte (2013) entende que é a partir da Primavera Árabe que há uma intensificação e uma ampliação dos usos da internet e das tecnologias digitais de comunicação
no contexto dos movimentos em rede. Para Scherer-Warren (2006), a partir da segunda metade do século XX, os movimentos sociais diversificam-se e complexificam-se
em função da globalização e da informatização da sociedade. Os estudos sobre esses
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movimentos passam então a demandar atualizações e revisões diante da configuração
de novos sujeitos sociais e cenários políticos. Abre-se para a pesquisa em comunicação ainda mais possibilidades de investigação sobre as práticas empreendidas por
grupos que se constituem como atores do cenário midiático. Enquanto que a rua
passa a ilustrar o embate de questões políticas, sociais e econômicas por meio do
enfrentamento (SILVA; ZIVIANI, 2014), uma série de grupos articulam-se para gerar visibilidade para o que acontece nos espaços urbanos e que não é noticiado pela
imprensa de massa. Esses grupos passam então a ser foco de atenção do projeto que
se constitui com o objetivo de pensar como o jornalismo digital é apropriado, e ao
mesmo tempo impactado, por essas práticas coletivas.
As transmissões ao vivo do que acontece nas ruas pelas plataformas e dispositivos móveis viram uma das principais marcas não só dos protestos que tomaram
as ruas de muitas cidades brasileiras. Castells (2012) recupera historicamente como
antes do Brasil países como Tunísia, Egito, Espanha, entre outros se apropriaram das
redes e das tecnologias digitais para derrubar ditaduras e subverter a ordem política e
econômica vigente, por meio, em grande parte, da noção de comunicação autônoma
(CASTELLS, 2009). No Brasil, Silva e Ziviani (2014, p. 12) entendem que as mobilizações de junho evidenciaram “[...] agenciamentos múltiplos e em rede, pela sobreposição de mediações sociotécnicas e por complexificações da circulação de ideias na
interface entre internet e ruas”. Gohn (2014), ao construir uma análise mais ampla
de vários elementos que compuseram as manifestações de junho de 2013, dedica uma
atenção especial ao papel da mídia e o uso dos recursos tecnológicos pelos ciberativistas no conjunto das mobilizações. A hipótese dele é a de que o agrupamento de
veículos que agrega não só a imprensa escrita, e originariamente analógica, como
a televisão e o rádio, mas também a internet, todos foram mais do que veículos de
transmissão dos acontecimentos, atuando como agentes na construção dos eventos
ao noticiar e transmitir e, ao mesmo tempo, fazendo parte das manifestações, pois
constituíram um bloco que se destacava dos blocos dos manifestantes e da polícia.
Houve diversos registros de jornalistas e fotógrafos feridos nos protestos1, ela relembra.
Na linha do tempo dos protestos brasileiros, que continuaram acontecendo
após 2013, levando ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, um momento
que deflagra o fôlego que o midiativismo recupera como prática que interfere no
fluxo informacional sobre os acontecimentos que vinham acontecendo no país desde
junho daquele ano foi o debate promovido pelo programa de TV Roda Viva, no dia 5

Um caso de destaque foi uma jornalista da Folha de S.Paulo atingida no olho por uma bala de borracha:
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/reporter-da-tv-folha-e-atingida-no-olho-por-bala-de-borracha-durante-protesto-em-sp.htm>. Acesso em: 27 out. 2017.
1
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de agosto de 20132. Naquela ocasião foram entrevistados os idealizadores do Mídia
Ninja, Bruno Torturra e Pablo Capilé; sabatinados por um conjunto de entrevistadores que estava muito mais interessados no modelo de financiamento e nas simpatias
partidárias que o grupo manifestava naquela época. Ambos afirmaram seus posicionamentos de esquerda, assim como os objetivos do projeto que, na época, despontava
como uma iniciativa midiativista. Naquele momento, o enfrentamento entre a mídia de massa e um conjunto de indivíduos desvinculados de um propósito comercial
despontava como algo que caracterizava muitos grupos que tentavam cobrir o que
vinha acontecendo nas ruas de diversas cidades brasileiras desde junho de 2013. Paiva
(2014, p. 12) lembra como o enfoque que o Roda Viva deu ao Mídia Ninja mostrou
como esse grupo adentrou o “[...] espaço blindado da ‘mídia corporativa’”. Havia um
embate de coberturas que tentava colocar em evidência vozes diversas, por meio de
práticas e formatos de produção e circulação de informações e conteúdos que, em um
primeiro momento, pareciam diferentes entre si. O que o projeto veio a nos mostrar
não foram, no entanto, apenas as diferenças, mas algumas aproximações.
2 Produção e circulação de conteúdos por coletivos midiáticos:
aspectos teóricos
A constituição teórica do projeto teve início juntamente com a percepção de
como o midiativismo no Brasil ganhava ainda mais intensidade por meio das mobilizações que tomaram as ruas em 2013, fortemente impulsionado por articulações a
partir das redes digitais de comunicação. Uma das primeiras verificações deu-se sobre
as apropriações técnicas e sociais de ferramentas e dispositivos feitas pelos grupos
que despontavam como atores midiáticos nas coberturas ao vivo dos acontecimentos
nas ruas. Havia uma pluralidade de usos que destoava das coberturas tradicionais
feitas pela mídia de massa, principalmente pelas características de participação e colaboração que tais grupos mencionavam praticar em seus processos de produção e
circulação de conteúdos sobre as manifestações que aconteciam naquele momento.
Logo de início, as primeiras incursões a campo forneceram dados que, quando analisados de maneira mais aprofundada e de forma mais direcionada a identificar as formas pelas quais esses processos eram conduzidos, foi possível identificar alguns casos
de reprodução de práticas e modelos baseados na verticalidade e unilateralidade de
processos comunicacionais (AQUINO BITTENCOURT, 2014).
O que nos ajudou a formular o embasamento teórico foi um primeiro movimento empírico, a partir de um questionário que aplicamos para um conjunto de grupos
que vinha cobrindo as manifestações. Com esse exercício exploratório, queríamos
tentar entender os objetivos deles, o que buscavam com as coberturas, as ferramentas
2

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ>. Acesso em: 27 out. 2017.
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de comunicação que utilizavam, como se articulavam para pensar seus processos de
produção e circulação e como se viam diante da mídia de massa, ou seja, se buscavam
se diferenciar das práticas empreendidas pela imprensa tradicional, e também como
se sentiam quando seus conteúdos eram veiculados nos espaços da mídia de massa;
entre uma série de outras questões nessa linha. Esse questionário levou-nos não só
a compreender muito sobre as motivações dos grupos que passamos a investigar ao
longo do projeto, como também sobre a constituição das bases teóricas da pesquisa3.
Foi então que entendemos que teríamos que trabalhar com conceitos norteadores.
A partir das primeiras observações e percepções sobre como os grupos se apropriavam das tecnologias de comunicação para produzir e fazer circular informações
e mensagens sobre os protestos que vinham se desdobrando dos atos de junho de
2013, fomos buscar na noção de midiatização uma sustenção teórica que desse conta
do que estávamos enxergando naquele primeiro momento. O que as respostas nos
indicavam era que as iniciativas eram voltadas para a veiculação de discursos e falas
que não tinham espaço na mídia de massa. Os grupos queriam mostrar o que não era
noticiado em jornais de grande circulação, em canais de televisão ou portais que concentravam a maior parte do tráfego do jornalismo digital. A cobertura que buscavam
construir visava estabelecer um fluxo que desse conta do que vinha acontecendo nas
ruas ao vivo, colocando em perspectiva múltiplas vozes, tentando colocar em evidência aqueles que não estivessem sendo ouvidos pela grande imprensa, abrindo espaço
para imagens que não estivessem circulando nas telas das grandes emissoras e dos
maiores portais do país. Tudo isso, diziam esses grupos, deveria ser feito por meio de
lógicas de participação e colaboração, de um trabalho coletivo de produção e circulação de conteúdo, constituindo assim um novo modelo de comunicação, diferente do
modelo instituído pela mídia de massa, a partir de práticas diversas das empreendidas pelos veículos tradicionais. Resumidamente, os grupos investigados mantinham
esse discurso ao responder o questionário dizendo que a apropriação que faziam das
tecnologias digitais de comunicação, por meio das redes, ia além do ativismo, ou seja,
não se tratava apenas de divulgar uma causa, como um grupo ativista. A criação do
grupo era voltada para a produção e circulação de conteúdo sobre movimentos e atos
políticos, na tentativa de gerar novas práticas comunicacionais, tentando reverter lógicas há muito estabelecidas, ainda que considerassem positivo que seus conteúdos
fossem divulgados pela mídia de massa, pois viam nesse tipo de atitude dos veículos,
que muitas vezes rechaçavam, uma possibilidade de ampliarem a visibilidade de suas
ações e de seus perfis como coletivos.

3

Considerações sobre as análises do questionário foram feitas em Aquino Bittencourt (2015a; 2015b).
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3 Conceito norteador: midiatização do ativismo
Midiatização do ativismo desenha-se dentro do projeto como uma das bases
teóricas para pensar como os coletivos midiáticos delineiam as apropriações tecnológicas e midiáticas que vão além de uma incorporação técnica nas rotinas das atividades de organização. Braga (2006; 2012) oferece-nos um aporte teórico inicial para
construir a fundamentação sobre o que entendemos como midiatização do ativismo,
ao tecer a noção de midiatização com relação a pelo menos dois âmbitos sociais: o
primeiro considerando que os processos sociais específicos se desenvolvem de acordo com lógicas de mídia e o segundo, num nível macro, de midiatização da própria
sociedade. É um argumento que deriva da ideia de atravessamento de campos sociais
específicos, gerando assim situações indeterminadas e experimentações correlatas
(BRAGA, 2012). É um raciocínio que se aproxima do entendimento que fazemos ao
pensar nas formas como os coletivos se apoderam de arranjos midiáticos, internalizando algumas ordenações aos seus processos, agregando às suas rotinas o aspecto
da comunicação como figura não mais apenas acessória. Assim, considerando que
processos interacionais se tornam referência num e noutro momento da vida em sociedade, Braga (2006) entende que a construção de realidades sociais por meio das
interações é impactada pela alternância desses processos como de referência. É uma
ênfase dada pelo autor que muito se aproxima da compreensão que Fausto Neto
(2008) tem sobre a midiatização amarrada à noção de apropriação, tão importante
nessa pesquisa.
Fausto Neto (2008) discute como se intensificam processos que transformam
tecnologias em meios de produção, circulação e recepção de discursos ao relatar a
disseminação de novos protocolos técnicos na extensão da organização social. No
contexto dos movimentos em rede, essas ocorrências são frequentes e verificáveis
constantemente. Acompanhando a argumentação do autor, a relação entre apropriação e midiatização que se consegue construir, no âmbito dessa pesquisa, entende-se
pela intensificação dessas tecnologias que acabam se convertendo em meios, por meio
dos usos que as pessoas lhes dão, e é nesse momento que a midiatização se configura
como uma atividade que ultrapassa o domínio dos meios em si. Ela se expande ao
longo da organização social e confere a ela uma nova dinâmica – como o que se pode
visualizar em diferentes países, a partir das organizações em rede que levaram as pessoas às ruas em mobilizações contra governos e ditaduras, por exemplo.
Ao articularmos a midiatização do ativismo como uma das bases teóricas do
projeto, estamos tratando de questões fundamentais sobre a interferência dos meios
na cultura e na sociedade, e isso decorre da midiatização, como explica Hjarvard
(2014). A referência dinamarquesa é trazida para a fundamentação teórica nesse momento de organização desses alicerces por postular que a influência da mídia acon-
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tece não apenas sobre as sequências comunicativas entre os atores sociais e as mensagens, mas também na relação entre os meios e as outras esferas sociais. Hjarvard
(2014) coloca como centro dos estudos de midiatização mudanças estruturais que
acontecem em longo prazo e que são decorrência da atuação da mídia na cultura e na
sociedade quando os meios adquirem autoridade suficiente para definir a realidade e
os padrões de interação social.
Das argumentações desses autores em torno do conceito de midiatização, é
possível extrair três elementos: o atravessamento dos campos e esferas sociais, as
interações e as apropriações. Algo aproxima esses elementos, e é isso que justifica
pensá-los por meio do que entendemos como midiatização do ativismo: os meios de
comunicação e as dinâmicas estabelecidas em torno deles, que interferem então na
constituição da sociedade. É a força do componente humano o que define o entendimento sobre midiatização nesse caso. Entender a midiatização aqui vai além de
pensar o conceito como a simples influência da mídia em diferentes campos sociais.
Trata-se de compreender como os indivíduos utilizam o aparato comunicacional de
múltiplas formas, reconfigurando assim a formação dos campos e as relações entre
eles.
Ao mencionarmos a expressão midiatização do ativismo, inúmeras vezes ao
longo da pesquisa, em diferentes textos, estamos falando sobre a força que atividades
midiáticas adquirem no cotidiano, no dia a dia de movimentos sociais e coletivos que
atuam reportando atos, protestos e mobilizações de rua. Estamos falando sobre o
peso que tem a apropriação da tecnologia como meio de comunicação que determina
e reconfigura processos que resultam de atividades realizadas nas ruas e nas redes por
meio de diferentes usos estabelecidos no manuseio de aparatos tecnológicos comunicacionais digitais. No contexto midiatizado em que uma multiplicidade de atores
sociais se apropria de ferramentas de comunicação para produzir e fazer circular
informação nas redes, escapa ao controle da mídia de massa o relato dos acontecimentos. Surge assim a necessidade de reflexão sobre esses processos de produção e
circulação realizados por atores que vão se constituir com fins específicos dentro de
um conjunto multifacetado de atores.
4 Conceito norteador: convergência midiática
As transformações apontadas por referências que pautam o tema da convergência no campo da comunicação circundam tópicos que discutem o impacto da digitalização em empresas informativas e nas formas como lidam com o gerenciamento
de informações num contexto reorganizado pelos computadores e tecnologias adjacentes a partir da intensificação do uso da internet. O tema é anterior, no entanto,
podendo ser recuperado a partir de menções feitas por Negroponte, em uma palestra

179

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

no final da década de 70, referindo-se à aproximação entre os setores da computação,
das telecomunicações e também da indústria da radiodifusão. Depois, nos anos 80,
Pool (1983) falava sobre a convergência de modos, entendendo que, por um lado, um
único meio físico poderia transportar serviços que antes circulavam separadamente,
ainda que, por outro lado, um serviço que antes fosse transmitido por qualquer meio
poderia então ser repassado sob diferentes formas físicas. Com o passar dos anos, a
discussão foi recuperada e a ênfase no componente tecnológico não ficou para trás,
mas foi sendo complementada por argumentações que buscaram dar conta de outros elementos que estão associados aos usos da tecnologia, aos efeitos desses usos e
aos impactos sociais e culturais dessas apropriações. Jenkins (2006), Castells (2003;
2009), Killebrew (2009), Jensen (2010), Fragoso (2005), entre outros, são algumas das
referências que reorganizam esse debate dentro e fora do Brasil. O fato a ser colocado
em evidência sobre as origens da discussão conceitual sobre convergência é que mais
do que um entendimento tecnológico, o elemento humano precisa ser levado em consideração quando o fenômeno é pensado no âmbito dos processos comunicacionais
2017). Esse argumento passa a ser fundamental quando relacionado às logísticas de
apropriação realizadas pelos coletivos midiáticos.
A questão da convergência midiática no projeto despontou assim que se optou por constituir conjuntos de dados observáveis que nos permitissem compreender,
além da dimensão tecnológica das apropriações feitas pelos coletivos, as implicações
sociais e culturais de suas atividades midiáticas.
Nos protestos de 2013, os manifestantes demonstraram notável proficiência em administrar a própria imagem diante das lentes e dos holofotes. Falavam a linguagem
visual da indústria do entretenimento. As multidões de adolescentes sabem tanto sobre esses códigos quanto os supostos profissionais da mídia. O saber não distingue
uns e outros, mas os amarra a um todo. Somos a sociedade que sabe gravar, recortar
e editar imagens como sabe falar. (BUCCI, 2016, p. 112).

A necessidade de se superar um enfoque essencialmente determinista de muitas
pesquisas que tratam do fenômeno como a pura e simples junção de funcionalidades
técnicas em um único dispositivo ou aparelho digital impulsionou o estudo sobre os
coletivos a partir de uma perspectiva que, embora direcionasse o olhar para os formatos, as narrativas, as técnicas empregadas por eles, buscou entender como as dinâmicas sociais e culturais em torno dessas atividades determinavam os processos de
produção e circulação encabeçados pelos grupos. A convergência midiática tornou-se
um conceito norteador do projeto porque sustenta grande parte das argumentações
empíricas quando técnicas, narrativas e estratégias dos coletivos são colocadas em
perspectiva com a mídia de massa, por exemplo (AQUINO BITTENCOURT; GONZATTI, 2017).
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Nesse sentido, teoricamente, o que almejam muitos coletivos midiáticos que observamos é a constituição de um modelo de comunicação, ou ao menos um conjunto
de práticas midiáticas, diferente do que vem sendo realizado pela mídia de massa. A
colaboração e a participação são características centrais nos esquemas de funcionamento para a produção de conteúdo, por meio de diferentes formatos e dispositivos
digitais. Na prática, porém, nem sempre essa colaboração e essa participação são efetivas, uma vez que as trocas não acontecem e o modelo acaba se caracterizando mais
como distributivo do que superando tal característica, como era o objetivo inicial.
As verificações sobre como a convergência e os modos de circulação são empregados
pelos coletivos nos permitiram avaliar essas aproximações e distanciamentos dos objetivos iniciais dos grupos.
5 Conceito norteador: espalhamento
Muito próxima, e de certa forma atrelada à noção de convergência midiática,
a ideia de espalhamento surgiu e foi inserida no projeto quando foram estudadas
as estratégias de circulação empregadas pelos coletivos. Logo de início, percebeu-se
que havia um esforço pelo aumento da visibilidade, e as formas utilizadas para ampliar o alcance dos conteúdos produzidos seguiam modos e práticas característicos
do ambiente digital. A convergência implica que o resultado do que é produzido seja
ampliado, atingindo cada vez mais pessoas e espaços nas redes, de modo que, por
natureza dos conceitos, o alcance impulsionado pela atividade das pessoas faça com
que as diferenças entre um modelo e outro apareçam.
Quando há um momento de ruptura em que as oportunidades de publicação
online se ampliam e a web passa a se tornar mais aberta e participativa, em torno do
final dos anos 90 e inícios dos anos 2000, enxerga-se então a possibilidade de constituição de novos modelos comunicacionais. Lemos (1997; 2006), por exemplo, aborda
a cultura do remix, pela liberação do polo emissor, a partir do acesso a ferramentas
de produção. Define, nessa época, três leis fundadoras para a cibercultura, com base
num olhar sobre os processos de remixagem: a liberação do polo emissor, a conexão
em rede e a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais. Zago (2014)
pontua que essa ideia de liberação do polo emissor seduz a dois grupos opostos,
os de interesse capitalistas, que aqui tomamos como sendo a mídia de massa, e os
de esquerda, que no caso seriam os coletivos, mas que na pesquisa preferimos não
polarizar entre esquerda e direita, de modo que podem haver coletivos de diferentes
vertentes políticas. A questão envolvida aqui é o potencial de reconfiguração que as
mídias digitais imprimem nesses atores, e que se perfaz pelas estratégias de circulação, em grande parte, além das narrativas e técnicas desenvolvidas pelos coletivos.
A ocupação que esses coletivos fazem de espaços online para reportar a atividade de movimentos em rede e acontecimentos políticos expressa parte desse conjunto
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de transformações acerca das formas de circulação de conteúdos midiáticos. O fluxo
comunicacional altera-se diante dessas atividades e, como destaca Zago (2014, p.
53), ao se debruçar sobre esse deslocamento informacional nas redes, “[...] muitas
vezes uma importância maior é dada a quem repassa, ao invés de quem produz uma
determinada informação”. O modelo do qual falam Jenkins, Ford e Green (2013), ao
mencionarem o espalhamento, refere-se a um esquema comunicacional que distingue
distribuição de circulação. A primeira está relacionada com uma cultura baseada em
atores midiáticos identificados pelos grandes produtores de mídia, representados por
grupos e empresas de comunicação, aos quais entendemos aqui como a mídia de massa, e que funcionam a partir de um modelo unilateral, distributivo, de veiculação de
informação. A circulação, por sua vez, compreende a atividade em rede de múltiplos
atores. O que os autores entendem como um modelo de mídia espalhável, e que utilizamos de forma recorrente como “espalhamento”, é um modelo híbrido e emergente
de circulação, que mescla forças de cima para baixo, e de baixo para cima, e que é isso
o que acaba determinando como um material é compartilhado por meio e entre culturas, de formas bem mais participativas e, como eles dizem, até mesmo bagunçadas.
O que as incursões pelos registros das coberturas e materiais produzidos e colocados em circulação pelos coletivos nos mostraram foram algumas transformações
relacionadas aos processos de produção e circulação, além de algumas continuidades
se traçarmos alguns comparativos com as lógicas e com o modelo que muitos desses
grupos tentam romper e construir algo diferente. O próximo tópico busca dar conta
dessas revelações que o projeto alcançou a partir do compartilhamento de alguns
resultados empíricos.
6 Produção e circulação de conteúdos por coletivos midiáticos:
aspectos empíricos
Após definirmos que os coletivos que iríamos observar seriam aqueles que estavam produzindo conteúdo sobre os desdobramentos políticos e sobre as mobilizações
acerca da situação política do país, os acontecimentos que se desenrolaram desde
então também foram definidores do andamento do projeto. Ainda antes de 2015,
durante um período de estágio pós-doutoral, podemos constituir um embasamento
teórico que serviu para os movimentos iniciais do projeto, diante do que acontecia no
país a partir de junho de 2013. Assim, o que acionava o levantamento de dados, a observação e as análises se dava de acordo com o fluxo de acontecimentos políticos no
Brasil. Desde o final de 2014 e, principalmente, em função dos protestos de março de
2015, percebeu-se a constituição de uma polarização entre pessoas e movimentos a favor e contra o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Nesse momento, decidimos
realizar um levantamento de coletivos que estivessem produzindo e fazendo circular
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conteúdo a favor e contra o governo da ex-presidenta. Delimitamos também que esse
mapeamento de coletivos aconteceria por meio do Facebook, site de rede social de
maior concentração desses grupos. Por fim, limitamos nosso horizonte de observação
a grupos que tivessem mais de 5 mil likes em suas fanpages, o que permitiu identificar
um conjunto de coletivos que recomendavam uns aos outros. Essa construção metodológica permitiu-nos trabalhar com uma série de casos de protestos nas ruas para
observar os processos de produção e circulação dos coletivos midiáticos.
7 Os critérios de análise
Diversas leituras sobre os movimentos em rede mostravam-nos como processos comunicacionais envolvendo tecnologias digitais apontavam apropriações que
variavam com relação ao direcionamento do uso de uma determinada ferramenta de
comunicação. A dificuldade, nesse momento, era metodológica, no sentido de como
processar os dados disponíveis resultantes das coletas. Um procedimento investigativo em particular chamou-nos atenção pela amplitude de abordagens, ainda que não
tratasse especificamente sobre movimentos em rede. Ao abordarem o conceito de
netwar (guerra em rede), que investigavam desde 1993, no capítulo introdutório de
Networks and netwars: the future of terror, crime, and militancy, Arquilla e Ronfeldt
(2001) colocam em evidência o fortalecimento das formas de organização em rede,
que estaria favorecendo a migração de poder para atores não estatais, com mais capacidade de se articular em redes multiorganizacionais, e a dependência da circulação
de informação que a condução e os resultados dos conflitos da época já mantinham
por causa do aprofundamento intenso da revolução da informação. Ao refletirem
sobre comportamentos de atores envolvidos na guerra em rede, identificam um padrão verificado que chamam de design organizacional, a partir do nível narrativo da
história que está sendo contada, do nível doutrinário de um olhar para os métodos e
estratégias de colaboração, do nível tecnológico referente aos sistemas de informação
e do nível social, referente aos vínculos estabelecidos entre os envolvidos. O que nos
chamou atenção foi a categorização em níveis, o que permitiria a construção de uma
análise das atividades desses atores nesse contexto de guerra em rede.
Malini e Antoun (2013), que também já se faziam presentes como referências
importantes no conjunto de bibliografias do projeto, trazem para uma abordagem
sobre as relações entre os movimentos de rua e a internet os níveis de análise de Arquilla e Ronfeldt (2001), com algumas adaptações. O foco que esses autores dão trata
de recuperar a historiografia e os conceitos que fazem parte da rotina de ativistas,
consistindo em abordar o enfrentamento entre mídia de massa e independente. É
um viés que muito se aproxima do tipo de interpretação que fazemos ao estudar os
coletivos, de modo que, ao nos apoiar nessas classificações, entendemos útil construir
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uma adaptação que servisse aos nossos propósitos de análise sobre os processos de
produção e circulação que os coletivos vinham realizando sobre os acontecimentos
nas ruas. Assim, passamos a pensar sobre:
Organização dos coletivos: referente ao nível do design, trata-se da maneira
como o grupo é estruturado para produzir e fazer circular conteúdo. São analisadas a forma de manutenção dos coletivos e as dinâmicas de produção e circulação dos conteúdos disponibilizados nas ferramentas que utilizam.
Formato e linguagem: identifica formatos e linguagens nas publicações, para
pensar o nível narrativo empregado pelos coletivos. O conceito de convergência
serve de aporte para a avaliação desse critério.
Ações estratégicas: pensa o nível doutrinário dos coletivos, olhando para as
estratégias focadas no aumento de seguidores e da visibilidade dos conteúdos,
baseando-nos no conceito de espalhamento.
Aparato tecnológico: compreender a base técnica dos coletivos faz parte do
nível tecnológico. Aqui o foco é na identificação dos tipos de ferramentas e
dispositivos utilizados e na descrição dos usos e apropriações desses aparatos,
com base na noção de midiatização do ativismo.
Relações, usos e apropriações: correspondendo ao nível social, esse critério
volta-se para a relação entre os membros dos coletivos, e que gerenciam as
ferramentas de comunicação utilizadas, com os consumidores dos conteúdos
produzidos. Entender essas relações e identificar como esses consumidores
apropriam-se dos conteúdos é o objetivo desse critério.
Entre os observáveis do projeto, essas categorias permitiram-nos verificar como
os processos de produção e circulação por diversas vezes não alcançavam aqueles
objetivos inicialmente descritos por grupos questionados sobre seus propósitos sobre
a utilização de espaços comunicacionais online para a cobertura de protestos e atos
políticos no contexto dos movimentos em rede a partir dos acontecimentos de junho
de 2013. A circulação torna-se o eixo central desses coletivos, porém não há uma
reconfiguração consistente, em alguns pontos, que sustente a afirmação de que são
coletivos que atuam sob um modelo de comunicação que subverte ou que contrapõe
as lógicas de um modelo anterior ao que se propõe diferenciar.
A pesquisa mostra-nos a permanência das lógicas midiáticas tradicionais muito impregnadas da rotina dos coletivos, em alguns momentos de forma mais representativa, em outros menos. O fluxo informacional das rede não é isento de padrões
unilaterais e de processos que se desenrolam a partir de figuras centralizadas. São
tentativas comunicacionais que incentivam a permanência das investigações e refletem mudanças significativas no atravessamento entre os campos (AQUINO BITTENCOURT, 2015c).
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Quando analisamos um caso mais específico, podemos perceber como a interconexão entre as categorias pode ser construída para se pensar sobre as atividades dos coletivos. Um exemplo foi um exercício exploratório quando observamos a
narrativa construída pelo Mídia Ninja na cobertura sobre o impacto nos camponeses da indicação de Kátia Abreu ao Ministério da Agricultura, em 2014 (AQUINO
BITTENCOURT, 2015d). Aqui, pudemos identificar a força do espalhamento, pela
forma como compôs a história e também como contribuiu para a circulação que
gerou uma série de interpretações e sentidos. A narrativa iniciada pelo coletivo a partir da cobertura foi apropriada pelos seguidores, que promoveram uma proliferação
de narrativas individuais, formando um conjunto de histórias sobre a ocupação dos
camponeses que aconteceu naquele momento, gerando então um espalhamento pelas
redes. Esse caso foi importante para demarcar como um coletivo demarca posicionamentos, faz escolhas para construir suas críticas e assume bandeiras – nesse caso em
específico, a do Movimento dos Sem Terra (MST). Determinados tipos de formatos
são deixados em segundo plano para a construção de narrativas que buscam privilegiar a construção de um discurso que visivelmente quer assumir um argumento e,
nesse sentido, a imparcialidade não é um objetivo dos coletivos.
Em uma análise sobre o uso de hashtags que o coletivo midiático Jornalistas Livres fez durante a cobertura de um ato contra o aumento da passagem do transporte
público, em São Paulo, em janeiro de 2016, buscamos compreender o impacto dessa
prática na visibilidade dos conteúdos produzidos e circulados pelo coletivo (AQUINO BITTENCOURT, 2016a). Recuperamos a evolução desse tipo de prática online
e a adoção por movimentos em rede, que nos mostraram usos como a narração dos
acontecimentos nas ruas e a mobilização das pessoas em torno dos fatos; a possibilidade de identificação de atores-chave, contextos e demandas; os usos em narrativas
ao vivo; a divulgação de atos de rua e localização de publicações e tweets. A partir de
uma análise quantitativa e qualitativa em cinco ferramentas de comunicação digital
utilizadas pelo coletivo para publicar e fazer seus conteúdos circularem, identificamos quatro hashtags que fizeram o papel de organização e agrupamento das mensagens sobre o protesto do dia que fizemos a observação. Isso nos mostrou a relevância
que as hashtags assumem para os coletivos frente ao fluxo comunicacional que a
mídia de massa estabelece, pois a organização que permitem garante força ao espalhamento, potencializando a visibilidade e o alcance dos conteúdos. Como dissemos
no texto (AQUINO BITTENCOURT, 2016a, p. 36) “[...] não bastaria, nesse sentido,
apenas a geração de hashtags próprias, como as que identificam o próprio coletivo ou
transmissões ao vivo ou de geolocalização”. Nesse caso, assim como em outros em
que há hashtags específicas que caracterizam um determinado protesto e auxiliam
na identificação das informações referentes a um acontecimento em específico, “[...]
a apropriação que um coletivo faz de uma ou mais hashtags pode ser, dessa forma,
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determinante para o seu desenvolvimento como um ator midiático de um fluxo informacional cada vez mais fragmentado em múltiplas figuras.” (p. 17).
Uma outra incursão a campo que também gerou resultados a partir da investigação sobre os usos das hashtags foi uma observação sobre a plataforma @BrnasRuas, agregadora de conteúdo sobre os protestos de junho de 2013 (AQUINO BITTENCOURT, 2016b). O foco aqui foi sobre como as hashtags contribuem para a formação
de memória sobre os acontecimentos. A reflexão sobre a operação da plataforma foi
acompanhada de uma entrevista com um dos criadores do projeto, visando entender
seus mecanismos de filtragem de conteúdos e as formas de colaboração no que acaba
constituindo uma memória coletiva sobre os protestos que vinham acontecendo naquele momento no país. Foram identificadas questões relacionadas ao agrupamento
de fontes e geração de pautas, por meio desses mecanismos de filtragem, e o que se
percebeu foram algumas limitações desses esquemas em termos de recuperação de
informação. A moderação, como dito no texto, “[...] poda oportunidades de participação tornando o sistema semi colaborativo; e a carência de mecanismos de busca
interna prejudica o resgate de conteúdos já agregados” (AQUINO BITTENCOURT,
2016b, p. 97). As hashtags nesse sentido não deram conta da organização dos conteúdos dentro da plataforma, e a geração dessa memória coletiva ficou, em algumas
partes, desorganizada no sistema pensado pelo grupo que idealizou o sistema com
base na colaboração.
Não há como deixar de mencionar um alerta feito ainda em 2016 sobre o impacto dos algoritmos nos objetivos dos coletivos midiáticos. Pariser (2012) foi uma
das referências aprofundadas nesse momento do projeto, pois é um ativista político
da internet que já há algum tempo se preocupa em colocar em evidência os problemas
que esses mecanismos de personalização da informação acarretam aos indivíduos,
atentando também para como isso se agrava no âmbito do jornalismo. O texto concentrou-se nos mecanismos utilizados pelo Facebook, com base na crítica feita por
Toret (2012), de que diante dos objetivos de um ativismo em rede o uso desse site de
rede social é contraditório, pois seus esquemas funcionam como um jardim fechado,
em função das dinâmicas de privacidade que impedem a visualização dos conteúdos
por determinados usuários. O autor defende o uso do Twitter que não limita a circulação de informações. As tentativas de controle de tráfego e circulação que Pariser
(2012) elenca destoam das práticas empreendidas pelos coletivos midiáticos, que em
sua grande maioria concentra suas atividades midiáticas no Facebook – muitos deles
utilizando apenas esse site e excluindo outras possibilidades comunicacionais4.

Outras referências resultaram do projeto, porém se optou por selecionar apenas uma amostra de parte dos
resultados para ilustrar a trajetória da pesquisa, sem transformar o capítulo numa lista de referências.
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8 Encaminhamentos
No momento da redação deste capítulo, o projeto encontrava-se no penúltimo
semestre de execução, no final de 2017, momento em que as ruas pouco eram ocupadas em comparação ao que se passou em 2013. As análises já eram restritas pelo
pouco que se via nas ruas em termos de ocupações. Diante da escassez de dados, o
último texto produzido (AQUINO BITTENCOURT; GONZATTI; GUERREIRO,
2017) buscou analisar a produção de sentido em torno de uma seção de colunistas
inaugurada pelo Mídia Ninja em março de 2017, considerando que a carência de
protestos nas ruas obrigava os coletivos a encontrar outras formas de continuar produzindo e fazendo circular conteúdos relacionados a questões políticas e aos ativismos aos quais desde sempre estiveram envolvidos. As frentes de cobertura diversificaram-se, o esvaziamento das ruas obrigou a ampliação do olhar para o que estava
acontecendo em outros países, e no âmbito do projeto pudemos identificar como
questões sobre gênero, raça e sexualidade despontaram como oportunidade de aprofundamento sobre as práticas dos grupos que vínhamos observando. Foi uma forma
que encontramos de explorar, já no final do período de estudos, como a geração de
sentidos diversos acontecia no emaranhado de conversações que se dava no fluxo de
mensagens trocadas a partir dos conteúdos circulados pelos coletivos.
Diante do objetivo inicial da pesquisa, que teve como ponto de partida a reflexão sobre as transformações e as continuidades no jornalismo digital a partir das
atividades dos coletivos midiáticos, deparamo-nos com a instauração de um enfrentamento entre fluxos informacionais estabelecidos por diferentes atores hoje parte
do contexto midiático. Ao mesmo tempo em que se identificou a consolidação de
formatos e processos que fortaleceram níveis de interatividade e participação, constatou-se também a reprodução de muitas rotinas que esses grupos visavam de início
desconstruir ou evitar, na tentativa de algo novo instituir. O jogo de forças não se
resume, como nos entregam os dados, a um confronto entre veículos jornalísticos
componentes de uma imprensa consolidada e coletivos midiáticos dotados de um
caráter ativista. Em meio a tais esferas, há um conjunto de atores que questiona as
atividades de ambos, a partir de processos de circulação e recirculação (JENKINS;
FORD; GREEN, 2013; ZAGO, 2014), ressignificando assim o processo jornalístico
das redes, no compasso que Heinrich (2011) já apontava alguns anos antes do que
veio a se desenrolar nas ruas, e depois nas redes, brasileiras.
A proliferação, e o posterior desaparecimento, de muitos desses coletivos é o
reflexo da transformação dos processos comunicacionais que acontecem por questões que envolvem não apenas o componente tecnológico aprimorado ao longo dos
anos. As modificações sociais e culturais das sociedades acompanham as mudanças
das práticas de produção e circulação, bem como de consumo, e vice-versa. As singu-
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laridades e subjetividades acionadas e vetorizadas nas redes encontram vias de acesso
antes obstruídas, ou limitadas, por forças verticalizadoras que hoje, ainda que não
percam o controle de muito do que é propagado ou divulgado, precisam dividir uma
posição que antes era de protagonismo. Há questões que precisam ser problematizadas com mais intensidade e viés crítico, pois as escolhas feitas por esses coletivos
podem determinar os rumos do sucesso ou do fracasso dessas iniciativas frente aos
mecanismos de filtragem e personalização das ferramentas que escolhem para alavancar seus conteúdos. As amarras e os vínculos com velhos hábitos ainda permanecem, o que não invalida o que propõe pelas tentativas do que buscam redefinir. As
lutas continuam e o viés midiativista contribui para que a persistência seja uma das
características que impulsione as práticas que podem converter as continuidades em
transformações.
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RESUMO
Esta pesquisa busca contextualizar o midiativismo num quadro conceitual e cultural.
Envolve-se ainda com a problemática da apropriação tecnológica por grupos que resistem aos setores de poder econômico e político, incluindo o desenvolvimento de tecnologia por esses grupos. Os objetivos são evidenciar as peculiaridades técnicas, culturais e políticas das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), que
coroam uma evolução da comunicação dos movimentos sociais; ancorar a internet na
conceituação de esfera pública; verificar a conexão do midiativismo com fenômenos
ativistas e manifestações culturais (literatura e cinema) que o antecederam ou lhe são
contemporâneos; refletir teoricamente sobre a apropriação tecnológica; mencionar
uma tecnologia da “gambiarra”, da qual, mesmo sem formação regular, se servem os
militantes; considerar as funcionalidades do celular como dispositivo por excelência
do midiativismo; e, finalmente, apontar a peculiaridade do aprendizado dos “nativos
digitais”, típico da juventude. Resulta uma reflexão que considera amplos aspectos
do midiativismo apontando não só a importância da tecnologia, mas indicando os
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jovens como os mais numerosos e atuantes entre os midiativistas. Conclui-se assim
pela importância de contemplar o binômio jovens-tecnologia. Mas se pondera que as
mudanças e impactos causados pelo fenômeno não fogem totalmente do padrão de
alterações produzidas pelas evoluções geracionais e técnicas, ocorridas desde os primórdios em que o homem passou a contar com algo mais que o próprio corpo para
transformar a natureza a seu favor.
PALAVRAS-CHAVE: Midativismo. Cibercultura. Tecnologia. Nativos digitais.
Aprendizagem tecnológica.
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O midiativismo na esfera pública:
cultura, apropriação e aprendizado tecnológico
1 Metodologia e objeto de estudo
Reflexão resultante e necessária a um estudo na linha da Análise do Discurso
francesa1, este capítulo não lança mão, no entanto, dessa metodologia. Segue-se uma
linha, inspirada em pesquisa bibliográfica que analisa o tema em sua articulação com
noções como esfera pública, cibercultura, contracultura, estrutura de redes, apropriação, nativos digitais e aprendizagem tecnológica. Num livro que fala de interfaces, conceito e prática de midiativismo, o texto dialoga com os três pontos, já que o
jornalismo é uma das interfaces mais frequentes da ação política e social via novas
mídias. Busca-se trabalhar os conceitos de forma a evidenciar que vários deles são
anteriores ao auge das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs), mas comprovam que são aplicáveis a elas. É o caso das noções de esfera pública,
contracultura, dominação e resistência.
Na medida em que serviu como estudo-meio para conclusões posteriores, o
texto apresenta menções pontuais ao seu objeto específico de estudo, a Mídia Ninja
(MN). Sendo a MN tema emblemático do midiativismo e assunto de outros capítulos deste livro, apenas registramos tratar-se do coletivo conhecido por sua cobertura
ligada ao ativismo social e que se destacou nas Manifestações de Junho de 2013 no
Brasil, questionando paradigmas do jornalismo. E é justamente esse objeto de estudo
que proporciona a correlação com o item “prática” – presente no subtítulo da presente publicação2 – tanto no sentido político quanto no técnico, como veremos nas
considerações sobre apropriação tecnológica e aprendizado tecnológico.
2 Quadro de referência teórico
A reflexão teórica manifesta-se já na abordagem de Antoun (2001) acerca da
mídia sob demanda na cobertura crítica da III reunião ministerial da Organização
Mundial de Comércio (OMC), em Seattle (EUA, 1999). Prudêncio (2006) situa ideologicamente as iniciativas midiativistas, enquanto Batista e Zago (2010) apontam a
apropriação das redes sociais pelos militantes, bem como a propriedade delas para a
mobilização política e social midiática.
O jornalismo e as narrativas midiáticas independentes / Mídia Ninja: discurso dos jornalistas diante dos
desafios das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (BENITES, 2016).
2
Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática.
1
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É Maia (2000) quem apresenta abordagem contemplando a internet como “esfera pública virtual”, espaço de deliberação da sociedade, a partir do conceito de
esfera pública em Habermas. Pereira (1984), Castells (1999; 2003), e também Antoun
e Malini (2013) contribuem para a correlação que fazemos entre a cultura libertária
da internet e a contracultura, que provavelmente inspirou, nos anos 1960 e 1970, os
jovens pioneiros do Vale do Silício. Castells (2003), por sua vez, aponta a natureza
flexível das redes, avessas a hierarquizações. Antoun e Malini (2013) retornam, advogando um “divórcio entre democracia (na cibercultura) e Estado”, noção que, mesmo
sem ser consenso, tem sua importância pelo grande número de adeptos.
Após as menções a livros e filmes marcantes3 para a cibercultura, passamos a
Urquidi (2004), com uma rica reflexão que cita Jean Baudrillard e Jesús Martín-Barbero para propor que a apropriação tecnológica não é uma questão fechada entre
setores dominantes e resistência, mas um território de disputa marcado por negociações, avanços e recuos de parte a parte. Em seguida, Morales, Rocha e Souza (2013)
refletem sobre o hibridismo funcional, a mobilidade e a portabilidade dos celulares
como objetos por excelência do midiativismo. Por fim Bittencourt (2014), Prensky
(2001), Duqueviz (2012) e Abreu (2012) participam de um aprofundamento feito
acerca do aprendizado tecnológico espontâneo característico dos jovens, que envolve
uso improvisado dos gadgets e que se torna também produção de tecnologia. Este
estudo dialoga também com a constatação de uma nova teoria da aprendizagem, o
“conectivismo”, bem como da “neuroplasticidade” – alterações cognitivas no cérebro
resultantes da prática com os games e, acrescentamos, com as novas tecnologias em
geral.
3 O midiativismo como expressão recente da comunicação dos movimentos sociais
É sempre arriscado apontar inícios. Mas um breve histórico da comunicação
dos movimentos sociais brasileiros – que não é nosso escopo fazer – poderia apontar a imprensa operária, iniciada no final do século XIX (FERREIRA, 1988), como
precursora mais remota do midiativismo, ao qual se chegou após longa evolução, na
virada do século passado para o atual. Antoun (2001) falava em “ativismo na hipermídia” para relatar uma experiência pioneira do que viria a ser considerado um movimento social atuando nas novas mídias. Tratava-se do Independent Media Center
(IMC), que ganhou notoriedade a partir da cobertura da III reunião ministerial da
Organização Mundial de Comércio (OMC), em Seattle (EUA), no ano de 1999. Na
Os livros 1984 (ORWELL, 1983) e Neuromancer (GIBSON, 2013). Os filmes Blade Runner (SCOTT,
1982), Matrix (WACHOUWSKY; WACHOWSKY, 1999), Matrix Reloaded (WACHOUWSKY; WACHOWSKY,2003a) Matrix Revolutions (WACHOUWSKY; WACHOWSKY,2003b) e V de Vingança (MC
TEIGUE, 2006).

3
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ocasião, segundo o autor, a entidade ofereceu conteúdo alternativo ao “noticiário
hegemônico” a respeito do evento, fornecido pela grande mídia.
O IMC foi criado por organizações e ativistas da mídia independente e alternativa
com o propósito de oferecer uma rede para a cobertura jornalística dos protestos
de novembro de 1999 contra a OMC em Seattle. Construído a partir do conceito
de mídia sob demanda, o IMC se propunha a fazer uma cobertura minuto a minuto dos acontecimentos ligados à manifestação, usando um democrático sistema
de edição aberta (open-publishing) e atuando como uma câmara de compensação
de informações para jornalistas, recolhendo e disponibilizando, ao mesmo tempo,
reportagens, áudios, fotos e vídeos em um regime de copy left através de seu website.
(ANTOUN, 2001, p. 137).

Ainda Prudêncio (2006) menciona, precedendo o IMC, as estratégias comunicacionais do movimento zapatista no México (1996) e a Ação Global dos Povos
(1997/1998), como iniciativas que envolveram novas mídias. E menciona organizações4 que mantêm sites com uma política “antiglobalização” realizando
[...] análises de conjuntura, e criticam a cobertura da grande mídia, à qual tentam se
contrapor. Projetam, portanto, no ciberespaço, uma imagem construída tanto nas
ações diretas que promovem como nas reflexões em torno dos temas relacionados à
causa “antiglobalização”. A “mídia burguesa” é um dos principais adversários desses atores, junto com o grande capital e a ação de alguns Estados. (PRUDÊNCIO,
2006, p. 5).

Todas essas iniciativas evoluem em suas ações midiáticas, acompanhando a
evolução tecnológica. A tendência prossegue com o boom das redes sociais na internet, e o ativismo na web prolifera. Em 2004, é lançado o Facebook, em 2005 o
Youtube e, no ano seguinte, o Twitter5. Acrescentamos aqui a contribuição de Parente
(2014), lembrando eventos históricos que eclodiam a partir do final da primeira década do século XXI, agora mobilizados via redes sociais, em países como Grécia e
Chile, e citando especificamente a Primavera Árabe, o 15M na Espanha, e o Occupy
Wall Street. (PARENTE, 2014).
Acerca das eleições iranianas, Batista e Zago (2010) relatam o uso do Twitter
como principal ferramenta em protestos pós-eleitorais, no dia 12 de junho, com a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad. As mensagens alegavam fraude no processo eleitoral. As manifestações tornaram-se visíveis primeiramente em Teerã e nas cidades
São mencionados: ATTAC, Black Bloc, Globalise Resistance, Social Watch, Ya Basta!, Reclaim the Streets,
People Global Action, EZLN, Fórum Social Mundial, World Trade Watch, e os serviços de contrainformação
La Haine, Nodo50, Rebelión (PRUDÊNCIO, 2006).
5
Durante a elaboração deste estudo, as referências mais fortes como redes sociais mobilizadoras foram o
Twitter e o Facebook. Para leitores interessados no midiativismo via WhatsApp, indicamos Silva (2017).
4
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mais importantes, impulsionadas e impulsionando protestos também no Facebook,
Youtube e Flickr.
Já o Twitter, por sua vez, foi uma das ferramentas que mais projetou a Mídia
6
Ninja , inclusive, devido aos argumentos expostos a seguir.
Por suas características naturalmente sociais, estruturais e comunicacionais, o Twitter tem sido apropriado para a consecução de ações coletivas, que não apresentam necessariamente cunho político (a exemplo do caráter lúdico da ação Twitter
CartoonDay 11). Com a tendência à politização dos espaços comuns à vida social
(GOSS & PRUDÊNCIO, 2004), a lógica da ferramenta tem sido empregada por
ações ativistas: movimentos recentes no Twitter ilustram como a possibilidade de
aceder às ferramentas de comunicação, liberdade em emitir e receber e estar interconectado em rede confere ao indivíduo a oportunidade de “se manifestar para o
mundo” (SCHIECK, 2009, p.1) mesmo quando em um ambiente de opressão estatal. (BATISTA; ZAGO, 2010, p. 141).

Os autores afirmam que a estratégia para dar visibilidade às ações é a de colocar o tema nos trending topics (TT), a lista dos assuntos mais mencionados (“tuitados”) nessa rede social. Sabe-se que colocar um tema nos TT é meta comum, em
iniciativas dos mais diversos teores: do comercial ao político-partidário, do pessoal/
individualista (no sentido dos “15 minutos de fama”, de Andy Warhol) ao coletivo/
solidário, do filantrópico ao de crítica e protesto social, como foi o caso da Mídia
Ninja nas Jornadas de Junho de 2013. Abordaremos a seguir alguns aspectos culturais e técnicos acerca das novas mídias.
4 Cibercultura: a internet como esfera pública virtual
Antes de aprofundarmos a cultura marcada pela internet e as novas tecnologias,
faz-se útil uma reflexão apresentada por Maia (2000) sobre a legitimação da internet
como esfera pública, no sentido proposto por Jürgen Habermas. A autora examina as
características da internet como “esfera pública virtual”. Investigando a maneira por
meio da qual as novas tecnologias da comunicação e informação criam modalidades
inéditas de interação comunicativa, ela procura legitimar a internet como “esfera pública” de acordo com a definição do filósofo alemão. De forma crítica, porém, não associa “deterministicamente” tal potencial com a revitalização de instituições e práticas
democráticas (MAIA, 2000, p. 1). E lança a pergunta: “É a internet um instrumento de
democratização?”. Segundo Maia (2000, p. 3), Habermas “[...] busca construir um conceito de esfera pública a-histórico, não datado, ‘como um fenômeno social elementar,
do mesmo modo que a ação, o ator, o grupo ou a coletividade’” (p. 92).
Particularmente, por meio da ferramenta Twitcasting, utilizada para a transmissão de vídeos por streaming,
processos sobre os quais falaremos mais à frente.

6
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A teoria de democracia deliberativa habermasiana é construída em dois planos. Há
uma distinção e descrição normativa (a) do processo informal da formação da vontade na esfera pública e (b) da deliberação política, a qual é regulada por procedimentos democráticos e é orientada para a tomada de decisão em sistemas políticos
específicos. Estas são duas dimensões dependentes. Em uma sociedade descentrada,
a soberania popular procedimentalizada, ligada às esferas públicas periféricas, e o
sistema político encontram-se intimamente associados. (MAIA, 2000, p. 4.)

Maia (2000) caminha no sentido da legitimação da internet como esfera pública, entre outros motivos por oferecer “[...] uma grande variedade de informações,
não apenas material de origem oficial”, reduzir “[...] os custos da participação política” e permitir “[...] envolver diferentes parceiros de interlocução desde a troca de
E-mails numa base cidadão-cidadão” (MAIA, 2000, p. 15). E abre-se espaço para uma
identificação das narrativas midiáticas independentes (NMI), como as realizadas pela
Mídia Ninja, com o conceito de esfera pública quando a autora afirma que Habermas
propõe, entre os tipos de esfera pública, a esfera pública abstrata, produzida pela
mídia (leitores, ouvintes e espectadores singulares e espalhados globalmente). Uma
leitura possível, a partir daí, é que as NMI se enquadram no que o filósofo frankfurtiano chamaria de “esfera pública abstrata”. Tal reflexão, portanto, legitimaria a
concepção de internet como esfera pública.
Resta-nos, porém, lembrar a ressalva feita pela pesquisadora: a internet, “[...]
apesar de abrir as possibilidades para uma comunicação mais horizontal [...] pode
ser utilizada de forma altamente hierárquica, reproduzindo padrões autoritários de
comunicação de grupos sectários e xenofobistas” (MAIA, 2000, p. 11). A autora cita
como exemplo um caso em que a rede propiciou o fortalecimento de grupos neonazistas em Berlim.
Já no aspecto cultural, podemos afirmar que as NMI têm suas raízes na cultura
anarquista e libertária, conhecida como contracultura, iniciada nos anos 1960, prosseguindo com forte influência nos 1970. Referências de Castells (1999; 2003), bem
como de Antoun e Malini (2013), sustentam a ligação da internet e das redes sociais
com a contracultura, cujo conceito recordamos brevemente a seguir, com a contribuição de outro autor, segundo o qual contracultura é uma palavra inventada
[...] pela imprensa norte-americana, nos anos 60, para designar um conjunto de
manifestações culturais novas que floresceram, não só nos Estados Unidos, como
em vários outros países, especialmente na Europa e, embora com menor intensidade
e repercussão, na América Latina. Na verdade, é um termo adequado porque uma
das características básicas do fenômeno é o fato de se opor, de diferentes maneiras,
à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições das sociedades do Ocidente. (PEREIRA, 1984, p. 8).
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A contracultura somava-se e envolvia-se com os protestos estudantis na Europa; a luta pelos direitos civis, contra o racismo e a oposição à guerra do Vietnã nos
EUA; sempre tendo os jovens como principais e mais numerosos protagonistas. As
manifestações culturais dos jovens – eternizadas pelas imagens de Guevara, Joplin,
Hendrix, Beatles, Bob Marley e do festival Woodstock – não poderiam deixar de
influenciar o nascimento da internet. Basta lembrar que a Arpa7 é do final dos anos
1950, e no início dos 1960 apresentava seus primeiros resultados rumo à formação da
grande rede de computadores.
E foram, justamente, jovens que, desistindo de estudos regulares, como Steve
Jobs, Steve Wozniac, Bill Gates e Paul Allen (CASTELLS, 1999, p. 79-80), nos 1970
deram suas primeiras contribuições para a revolução tecnológica que começava. E o
Vale do Silício oferecia-se assim como berço onde aquela experiência se consolidava8.
Castells menciona as expressões “contracultura” (1999, p. 97) e “cultura libertária”
(2003, p. 19) relacionadas ao início da internet. Ao anotar que a palavra “libertário”
tem sentidos diferentes se considerada na Europa ou nos EUA, afirma que a utiliza
no sentido europeu, como uma “[...] cultura ou ideologia baseada na defesa intransigente da liberdade individual como um valor supremo – com frequência contra o
governo, mas por vezes com a ajuda de governos, como na proteção da privacidade”
(CASTELLS, 1999, p. 19).
Em livro sobre as manifestações de junho de 2013, Antoun e Malini (2013),
buscam
[...] analisar as conexões entre o mundo digital e analógico, as redes digitais e a
multidão nas ruas, a linha que conecta a contracultura, as lutas antidisciplinares
dos anos 60 e 70, a cultura digital, o ativismo hacker, as narrativas midialivristas, as
demandas por governança, a democracia participativa, o fim da cultura do segredo.
Estamos falando de um momento de codependência entre diferentes campos e de reconfiguração conceitual e política. (ANTOUN; MALINI, 2013, p.10, grifos nossos).

Também da contracultura o ambiente cibercultural teria herdado certa relação
“não capitalista” com o mercado. Falando, por exemplo, de grupos na web, os autores afirmam que grupos são mercados, pois neles algo se trama, algo se conversa, não
no sentido capitalista de mercado, mas no sentido etimológico de mercato: a feira, o
lugar onde tudo se troca.
Como se sabe, a Advanced Research and Projects Agency (Arpa) foi o projeto militar que deu origem à
internet.
8
Apesar da ressalva de Castells de que “[...] o Vale do Silício sempre foi um firme baluarte do voto conservador, e a maior parte dos inovadores era metapolítica, exceto no que dizia respeito a afastarse dos valores
sociais representados por padrões convencionais de comportamento na sociedade em geral e no mundo dos
negócios” (CASTELLS, 1999, p. 43).
7
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Quanto à sua característica anárquica, a cultura da internet aure da estrutura
tecnológica da rede uma radical oposição à hierarquia. Como se sabe, a rede de computadores, com nós autônomos e iguais, não admite a superioridade de um deles,
mas, em havendo destruição de um deles, não impede que essa rede se constitua a
partir dos demais que restaram. Assim, a autonomia e a igualdade entres os atores
(nodos/nós) das redes sociais não admite a hierarquia. Castells (2003, p. 7) aponta
a vantagem das redes “[...] em termos de flexibilidade” e o seu contraste com “[...]
hierarquias centralizadas”. Segundo ele, que considera também organizações empresariais, as redes apresentam uma combinação sem precedentes de flexibilidade e de
desempenho de tarefa, de tomada de decisão coordenada e execução descentralizada,
de expressão individualizada e comunicação global, horizontal, que fornece uma forma organizacional superior para a ação humana (CASTELLS, 2003, p. 7).
Se pensarmos na cultura libertária, como atitude “[...] com frequência contra
o governo”, como ressalta Castells (1999, p. 19), podemos compreender melhor o
que Antoun e Malini (2013, p. 133) chamam de “[...] divórcio entre a democracia e o
Estado” – concordemos ou não – ao falarem abaixo em “[...] organização anárquica
e transparente das redes”.
O divórcio entre a democracia e o Estado faz com que as chances da democracia se
conjuguem com a organização anárquica e transparente das redes, entrelaçando o
ilimitado poder de fogo da multidão com o ilimitado poder de parceria da comunicação. (ANTOUN; MALINI, 2013, p. 133).

À parte um posicionamento que pode ser visto como uma leitura ufanista ou
que flerta com a ótica neoliberal do “estado mínimo”, os autores levam ao limite as
possibilidades da utopia cibercultural.
5 Marcos da cibercultura
Passamos agora a referir alguns dos principais marcos culturais que definiram
uma nova forma de ver o mundo. Mesmo se conhecidos, é válido recordá-los para a
contextualização que ensejamos. Começamos pelo lançamento de Neuromancer, de
William Gibson, em 1984, romance no qual nascem as expressões “ciberespaço” – celebrizada, hoje, como uma referência real do nosso cotidiano – e “matriz”, popularizada pelo cinema, como recordaremos à frente. “A matriz do ciberespaço consistia, na
realidade, numa simplificação drástica do sensorium9 humano” (GIBSON, 2013 p. 57):
[...] O ciberespaço. Uma alucinação consensual, vivida diariamente por bilhões de
operadores legítimos, em todas as nações, por crianças a quem estão ensinando
9

“Sensorium” (SIC). No original, aparece sem itálico, apesar de a terminação remeter ao latim.
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conceitos matemáticos... Uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável.
Linhas de luz alinhadas que abrangem o universo não-espaço da mente; nebulosas e
constelações infindáveis de dados. Como luzes de cidade, retrocedendo. (GIBSON,
2013, p. 53).

É marcante na obra o desencanto com um mundo do futuro – e, de fato, muito
daquela ficção hoje é realidade –, em que a tecnologia, marcadamente, a biotecnologia, pode tudo, mas o ser humano perdeu o controle sobre sua criação. E parece não
sentir falta disso... Considerada a mais famosa obra do gênero cyberpunk, o ano de
seu lançamento, 1984, apresenta curiosa coincidência com o nome do livro de George
Orwell que, em 1949, previa uma sociedade dominada pela tecnologia. O romance
1984 (ORWELL, 1983), por sua vez, é responsável por outra expressão emblemática
de nossa era conectada: Big Brother, “o grande olho que tudo vê”, traduz o mal-estar
latente de estarmos sob vigilância – conceito aprofundado pelo filósofo Michel Foucault (1979, p. XVII; 130; 160; 210) – numa sociedade tecnológica.
Em 1982, o filme Blade Runner – O caçador de andróides10, dirigido por Ridley
Scott e estrelado por Harrison Ford, apresenta o cenário tecnológico e a temática
cyborg presentes na cibercultura. Também no cinema, iniciada em 1999, a trilogia
Matrix, dirigida pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski, retoma a ideia da “matriz”.
Gibson (2013, p. 8) mencionara a matriz como uma instância ou dimensão, uma “alucinação consensual”11 em que a consciência possa existir “separada do corpo”. Em
Matrix, um mundo simulado virtualmente é apresentado com imagens e reflexões,
filosóficas, inclusive, de forma tão convincente que o espectador é levado a pensar na
possibilidade de não vivermos em um mundo real. Ao lado desses marcos, vale a pena
citar, o também produzido pelas mesmas irmãs Wachowski12, V de Vingança, também ambientado num mundo futuro sob vigilância, que consagra a máscara vista em
tantas das manifestações libertárias reais características da era cibercultural. Remetendo à Revolução Francesa, o sorridente disfarce branco para o rosto com bigode e
cavanhaque utilizado pelo protagonista V (Hugo Weaving) assume no filme o aspecto
estratégico de resistência na união dos dominados – “Todos somos V!” – mas pode
também levar a refletir sobre o aspecto antiético do anonimato.

Mantivemos propositalmente a grafia de “androides” anterior ao acordo ortográfico, que vigorou a partir
de 1º de janeiro de 2016, por tratar-se de nome próprio original da obra, que é da década de 1980.
11
Matriz seria sinônimo de ciberespaço. É o que se vê no glossário de uma edição de Neuromancer baixada
da internet. Disponível em: <file:///C:/Users/Marcello/Downloads/Neuromancer%20-%20William%20Gibson%20(1).pdf>. Último acesso em: 4 nov. 2017.
12
E também por Joel S. G. Hill, com direção de James McTeigue.
10
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6 Apropriação tecnológica
Também considerando Castells (1999, p. 69) ao afirmar que “[...] a difusão
da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem”, abordaremos agora a questão da apropriação tecnológica, ou seja, a utilização das tecnologias por indivíduos e coletivos na relação com
a apropriação feita pelos grandes grupos de comunicação. Urquidi (2004) apresenta
um estudo que, mesmo não ignorando a tendência do uso das tecnologias de comunicação com fins de dominação, reconhece significativa autonomia no uso delas por
pessoas ou coletivos na resistência e na luta por interesses não dominantes.
Num contexto de desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e de popularização dos recursos da informática, afirma-se que as possibilidades de relacionamento e intercomunicação social cresceram a ponto de contradizer antigas posturas
sobre o papel dos meios de comunicação e a transformação dos seus recursos em
ferramenta de dominação. Garante-se que as novas tecnologias permitiram à população se apropriar destas ferramentas sem, contudo, definir-se claramente o que se
deseja significar com esse novo conceito [de apropriação]. (URQUIDI, 2004, p. 1).

A autora rejeita, assim, uma aceitação acrítica do conceito de apropriação que
em certos setores do meio acadêmico atingiu significativo consenso. Revisita, então,
teóricos os quais alertaram para o fracasso do projeto moderno que previa – com
o Iluminismo e o progresso tecnológico – a felicidade humana longe da dominação
e na conquista do bem-estar, para que as pessoas pudessem fruir o belo e a harmonia social. Ela recorda, por exemplo, a denúncia de Jean Baudrillard contra a mídia
contemporânea: “[...] na busca desse progresso, o que havia de conteúdo social foi
substituído por uma massa inócua e vazia de pessoas deslumbradas pelos artifícios
da tecnologia” (URQUIDI, 2004, p. 2). E afirma que a mídia teria iniciado certa produção de “simulacros” que, em vez de harmonizar a realidade, geravam certa “hiperrealidade” deletéria.
Mas Urquidi leva também em consideração, as investigações de teóricos da recepção e dos estudos culturais, como Jesús Martín-Barbero e, mencionando-o, afirma:
Nos meios de comunicação e pelos recursos das novas tecnologias não se reproduzem, apenas, as ideologias, mas também se faz e se refaz a cultura das maiorias. Não
somente se comercializa alguns formatos, mas se criam e recriam as narrativas onde
se entrecruzam o imaginário mercantil e a memória coletiva A comunicação não é
apenas o local da hegemonia, mas o cenário cotidiano do reconhecimento social, da
constituição e expressão dos imaginários desde os que a gente representa ou os que
teme, o que tem direito a esperar, seus medos e suas esperanças. (URQUIDI, 2004,
p. 8).
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Comparando os dois feixes de visões opostas sobre as tecnologias da comunicação, a autora questiona a previsão de que a popularização dos dispositivos (com
a queda de preços) garanta, de forma universalizante, uma nova primavera de conquistas sociais capitaneadas pela tecnologia. Ela, entretanto, não cede ao fatalismo
de que a posse dos meios de produção das novas tecnologias assegure vantagens absolutas aos setores dominantes; ao passo que a atual situação abre brechas para que
cada pessoa e também os coletivos mostrem a sua capacidade de transformação da
realidade pela apropriação das possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias.
8 Hibridismo, mobilidade e tecnologia do tipo “faça você mesmo”
Quanto ao aspecto técnico dos dispositivos tecnológicos utilizados pelos midiativistas, Morales, Rocha e Souza (2013, p. 7) mencionam o conceito de “hibridismo”. Associada aos celulares – com os quais se pode viralizar instantaneamente uma
imagem ou a informação de um fato –, a noção de hibridismo tira esses dispositivos
de uma “analogia simplória” com o telefone. É relevante para a eficácia das NMI o
fato de o celular congregar, de forma híbrida, funções de telefone, computador, máquina fotográfica, filmadora, editor de texto e GPS, entre outras, além de ser portátil
e conectável às redes sociais mesmo em movimento. O grifo que fazemos na citação
abaixo marca, além do tema da portabilidade, implícito no da mobilidade, o caráter
de um trabalho não planejado, típico dos “nativos digitais”:
No caso do “Mídia Ninja”, sua existência é marcada na rede social digital, porém,
com o traço de inserções de vídeos e outras informações jornalísticas, nos tempos
da mobilidade. As transmissões são feitas em grande parte por celulares e dispositivos 4G, mais na base do improviso do que de um roteiro predefinido. (MORALES;
ROCHA; SOUZA, 2013, p. 7, grifos nossos).

Lembramos agora o estudo de Bittencourt (2014) que, numa análise da cobertura do Mídia Ninja nas manifestações de 2013, visa a evidenciar a espontaneidade do
“[...] uso de mídias do tipo ‘faça você mesmo’ por grupos e indivíduos que se sentem
oprimidos pela cultura dominante” (BITTENCOURT, 2014, p. 88). Compreendemos
esse “faça você mesmo” também como o aprendizado sem que seja necessária uma
formação técnica e uma certificação oficial, característica das NMI acenada como
improviso e falta de um roteiro predefinido na citação anterior. Essa observação lembra, inclusive, Castells, quando fala em “aprender usando” e “aprender fazendo”,
construindo a tecnologia: “[...] os usuários apropriam-se dela redefinindo-a” (CASTELLS, 1999, p. 69), como também aprofundaremos à frente.
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9 Como aprendem os nativos digitais
A partir da reflexão acima, a partir da qual consideramos os integrantes da Mídia Ninja como nativos digitais (PRENSKY, 2001, p. 1)13, julgamos importante aprofundar neste momento, mesmo que brevemente, como se dá nos jovens a aprendizagem tecnológica. Essa pergunta emerge, particularmente, quando deparamos com
os significativos efeitos da cobertura da MN, feita com o uso de celulares, notebooks
e geradores de energia montados criativamente num carrinho de supermercado que
eles levavam para o meio dos protestos. Os resultados de tal aprendizado muito impactam a sociedade, como sabemos, ao ver a desenvoltura de jovens e crianças com a
tecnologia. As manifestações de junho de 2013 foram um evento no qual esses resultados puderam ser sentidos particularmente.
Duqueviz (2012) enumera as atitudes/aptidões que Veen e Vrakking (apud DUQUEVIZ, 2012) atribuem aos “jovens digitais”: habilidades multitarefa; indistinção
entre conexão virtual ou presencial; leitura textual não linear, hipertextual; busca de
informação em diversas fontes e por meio de pessoas conectadas em rede; prioridade
para interações síncronas, para respostas instantâneas; rapidez na execução de tarefas e respostas; processamento de grande carga de informação; propensão a compartilhar informação; receptividade ao trabalho colaborativo; flexibilização do conceito
de privacidade; comunicação sintética; familiaridade com jogos de computador, que
produzem sensação de atividade, controle e imersão.
Advêm dessa familiaridade e dessa prática habilidades como discriminação visual e espacial apurada, sintetização do pensamento por meio de ícones e atenção em
paralelo, entre outras. Segundo ela, os aparatos tecnológicos, ao longo da história da
humanidade, atuam na zona de desenvolvimento proximal14das pessoas, por meio
da internalização das aptidões de aprendizagem demandadas pelas ferramentas que
emergem em cada época. “Assim, cada cultura se caracteriza por gerar contextos
de atividades mediados por sistemas de ferramentas, os quais promovem práticas
que supõem maneiras particulares de pensar e de organizar a mente.” (LALUEZA;
CRESPO; CAMPS apud DUQUEVIZ, 2012, p. 4). Ela menciona ainda uma “[...]
nova teoria da aprendizagem que proporciona às NTICs um papel central na aprendizagem, o conectivismo” (p. 4).
Segundo Prensky (2001, p. 1), que cunhou as expressões nativos digitais e imigrantes digitais, os imigrantes
são as pessoas das gerações anteriores à consolidação do mundo virtual e que têm uma relação com as tecnologias baseada num esforço de aprendizagem, ao passo que os nativos são os mais jovens, que aprendem essas
habilidades como se aprende a língua materna, naturalmente e com extrema facilidade.
14
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conceito de Vygotsky (apud SOUZA; GOMES, 2008), seria a
distância entre o que o aprendiz consegue fazer sozinho e o que ele consegue fazer com a ajuda de um instrutor ou de colega mais experiente.
13
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A lista de princípios do conectivismo inclui a capacidade de saber mais é mais
crucial que o que é atualmente conhecido; as conexões de fomento e de manutenção
são necessárias para facilitar a aprendizagem contínua; a habilidade para perceber
conexões entre campos, ideias e conceitos é uma competência fundamental; a atualidade (conhecimento preciso, atualizado) é o intento de todas as atividades de aprendizagem conectivista; a tomada de decisão é em si um processo de aprendizagem;
escolher o que aprender e o significado da informação recebida se baseiam numa
realidade em mutação; alterações no marco da informação afetam a decisão.
Outro estudo que chamou, particularmente, a nossa atenção foi a dissertação
defendida por Abreu (2012), justamente porque ele escreveu na condição de nativo
digital, abordando o universo do videogame como um sistema de aprendizagem:
Existe, num ambiente fora do universo escolar, um vasto sistema de aprendizagem
ocorrendo no ato de se jogar videogames. Resta-nos questionar que aprendizagem
é essa e quais seriam seus potenciais para a educação de nativos digitais. Em suma,
buscar compreender as aprendizagens que emergem aos nativos digitais em sua relação com os videogames (ABREU, 2012, p. 19).

O autor aponta, entre outras reflexões, para a importância de investigar as
apropriações que os jovens fazem do mundo dos jogos eletrônicos. A partir da meditação sobre a grande quantidade de tempo no qual esses jovens estão em contato com
os jogos e com as tecnologias digitais em geral, Abreu argumenta favoravelmente no
sentido de estarem ocorrendo neles mudanças cognitivas na estrutura cerebral, citando estudos sobre “[...] neuroplasticidade ou plasticidade do cérebro”. Abreu (2012)
dedica-se, então, a uma reflexão acerca do lúdico e da “seriedade” quando se debate
o tema dos games. Segundo pesquisas às quais teve acesso, o autor afirma que gamers
exibem, regularmente, elementos como persistência; assumem riscos, dão atenção
a detalhes; bem como apresentam peculiar habilidade de resolver problemas (KOPFLER, apud ABREU, 2012, p. 33). Falando também a partir da própria experiência,
Abreu (2012) diz que os nativos digitais não devem ser vistos como uma geração que
rompe com as anteriores, mas como “[...] indivíduos com afinidades e, em consequência, com expectativas provenientes de uma lógica diferente de se relacionar, no
processo de produção e consumo de conhecimento, ao viver numa cultura digital”
(ABREU, 2012, p. 86). Ao falar da indistinção apresentada no comportamento dos
nativos quanto a entretenimento e trabalho, lazer e estudo, ele admite que no jovem
“[...] tais elementos se imiscuem e produzem um conhecimento em ressonância com
esse maquinário neurológico reestruturado pelos devaneios em virtualidades”.
Ainda sobre aprendizagem tecnológica, acrescentamos a referência a Castells
(1999, p. 69), já aventada anteriormente. Sobre a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento e comunicação da informação, ele fala em “[...] um ciclo
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de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso”. Segundo ele, nos dois primeiros estágios da “revolução tecnológica”, o processo da inovação fundamentou-se
em “aprender usando” (CASTELLS, 1999, p. 69). O autor de A Sociedade em rede
afirma que hoje se vive um “terceiro estágio” no qual se aprende a tecnologia fazendo
tecnologia, construindo-a.
No terceiro estágio, os usuários aprenderam a tecnologia fazendo, o que acabou
resultando na reconfiguração das redes e na descoberta e novas aplicações. O ciclo de realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, seus usos e seus
desenvolvimentos em novos domínios torna-se muito mais rápido no novo paradigma tecnológico. Consequentemente, a difusão da tecnologia amplifica seu poder de
forma infinita, à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas
tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas,
mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia como
no caso da Internet (CASTELLS, 1999, p. 69).

Quanto a questionamentos sobre essa elaboração do autor, acrescentamos um
comentário ao final do capítulo. Retomando Castells, para ilustrar o que ele diz com
“usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa”, à parte os conhecidos casos
de adolescentes que são contratados por grandes firmas de tecnologia para agregar a
elas o seu saber intuitivo de usuário – e até de hackers, envolvendo, inclusive, a complexa questão da segurança no ciberespaço –, acreditamos que a Mídia Ninja também oferece um bom exemplo disso. Profissionais de comunicação e observadores da
mídia ficaram impressionados com a forma como eles, à época das jornadas de 2013,
conjugavam notebooks e celulares num carrinho de supermercado, em verdadeiras
gambiarras15. Vejamos depoimento de próprio Bruno Torturra, fundador dos “Ninjas” (TORTURRA, 2013), ao responder à pergunta de um repórter do El País, que
chegara da Espanha para cobrir as Manifestações. O entrevistador queria saber do
que se tratava a “base móvel” da MN, no Largo da Batata, um dos palcos dos protestos, na Zona Oeste paulistana.
Um carrinho de supermercado equipado com um gerador velho, dois laptops, mesa
de som e de corte de vídeo, duas filmadoras e caixas de som. Sobre toda a parafernália, lona e guarda-chuva preventivos. Soltos na multidão, dois fotógrafos e dois
cinegrafistas. Contávamos com o wifi liberado de algum vizinho gentil ou com nossos dois instáveis modems 3G para streaming e envio de material aos membros da
equipe que, assentados na Casa FdE, o recebiam e divulgavam na página da MN
no Facebook. Era esse o esquema, mambembe e altamente funcional, com o qual
transmitíamos da rua pela PósTV. O objetivo era, com a criatividade, superar limites da tecnologia, como o fim da carga de celulares, a sobrecarga do ciberespaço por
“Atualmente, o termo gambiarra tem recebido interpretações que o configuram como uma atitude de improvisação, criatividade, solução alternativa, conserto improvisado.” (BOUFLEUR, 2006, p. 35).

15
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excesso de usuários durante os protestos, e o acesso a redes wi-fi nas áreas onde estes
ocorriam (TORTURRA, 2013, online)16.

Com essa reflexão, cremos ter reunido as seguintes ideias: somente, ou pelo menos, predominantemente, seriam nativos digitais os operadores de iniciativas como as
da Mídia Ninja; e somente, ou predominantemente, os nativos digitais passam pela
aprendizagem típica que potencializa a atual revolução tecnológica, e que possibilita
fenômenos como a MN.
Antes, porém, de concluir o capítulo, reservamos este último parágrafo para
considerar objeções que possa haver quanto à distinção de estágios tecnológicos feita
por Castells (1999) e que descrevemos nos parágrafos anteriores. Marcar períodos
históricos, segundo tais objeções, pode ser pretensioso, quando se sabe que “a invenção do método da invenção” foi observada pelo filósofo e matemático britânico
Alfred Norton Whitehead (1861-1947) já no século XIX (SCHAFER, 1977, p. 108)
como grande divisor cronológico acerca da tecnologia. Claro que questionamos também a última frase do trecho citado, pois dizer que “[...] usuários podem assumir
o controle da tecnologia” (CASTELLS, 1999, p. 69) pode ser, no mínimo, utópico,
quando não estrategicamente ideológico. Em nosso entendimento, porém, essa ressalva não retira a validade da reflexão do sociólogo espanhol ao perceber que pessoas
comuns, usuários de tecnologia, sobretudo jovens, começam a influenciar a própria
tecnologia de uma forma, talvez, inédita, no que se refere a NTICs, inclusive, fora – e
depois – do processo de produção, como observamos com os jeitinhos, as gambiarras
e a criatividade da Mídia Ninja.
Conclusões
A contextualização histórica das NTICs como marco aplicado à comunicação dos movimentos sociais permitiu-nos perceber as novidades que elas imprimiram
aos processos de deliberação social e mobilização política. Constatamos o quanto as
funcionalidades de uma determinada rede social podem ser propícias a mobilizações
políticas libertárias, mas podem também servir a posturas intolerantes e totalitárias, tanto individuais, quanto coletivas ou institucionais. Vimos que as tecnologias
Outra informação interessante é que, para superar a sobrecarga da internet que dificultava e impedia as
postagens em meio aos protestos, já que milhares estavam conectados ao mesmo tempo, os Ninjas aproveitavam para enviar informes quando a polícia apelava para a violência dispersando os manifestantes. Eles “[...]
perceberam que o melhor momento para fazer transmissões via rede 3G é quando a polícia entra com a força
para dispersar os manifestantes. ‘Quando todo mundo guarda os celulares no bolso para sair correndo, é
hora de sacar os nossos’, diz Torturra” – a citação anterior, foi encontrada em Hessel (2013), encontrada em
versão on-line, não paginada.

16

207

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

alteram a relação do midiativismo com a economia, mantendo, entretanto, o tradicional viés crítico ao mercado e ao Estado, característico dos movimentos sociais.
Ao recordar filmes e livros que marcaram a cibercultura, percebemos o quanto ela é
comentada e criticada, mas também profetizada e, às vezes, até gerada por essas/com
a contribuição dessas produções.
O estudo do conceito de apropriação tecnológica é central em nossa pesquisa.
Possibilitou uma visão equilibrada sobre o papel que as NTICs podem jogar, a favor
e contra, tanto dos setores dominantes, quanto dos grupos subalternos em atitude
de resistência. A abordagem da esfera pública virtual como noção harbemasiana de
esfera pública, por um lado, ancorou o trabalho na tradição filosófica. Por outro lado,
refletir acerca da produção/improvisação tecnológica realizada pelos midiativistas,
sobretudo os jovens, possibilitou considerar uma perspectiva libertária incomum –
não só os “poderosos” fazem tecnologia. Essa perspectiva também dá um relevante
aspecto concreto às lutas, na medida em que as vincula à técnica. Isso fica enfatizado
na importância assumida pelo fato de que aquilo que poderia ser um mero dispositivo de comunicação linear – o celular – torna-se ferramenta e até “arma” do midiativismo.
Por fim, as constatações sobre o aprendizado dos nativos digitais levam a contemplar possibilidades de alcance vertiginoso como a neuroplasticidade dos jovens,
alterada pela prática intensa que eles têm com os games e gadgets. Vale a pena até
correr o risco de conjecturar: a que ponto pode mudar a estrutura do cérebro dos
jovens (e de todos os usuários)? Que tipo de inteligência e capacidades podem advir
daí? O impacto causado pela Mídia Ninja – na maioria pessoas com menos de 25
anos, sem poder econômico e político – pode ser um sinal.
Mas todo entusiasmo intelectual do registro dessas mudanças não nos exime
da seguinte consideração: apesar da importância e efeitos do midiativismo no cenário
de revolução epocal em que vivemos com advento do ciberespaço, da cibercultura e
suas implicações, é preciso vê-lo no contexto da história e subordinado a construções
culturais consolidadas antes do advento da internet e de suas conexões com a telefonia celular. Investigações sobre as mudanças que o progresso técnico imprime aos
dispositivos e ao seu manuseio, como também aos comportamentos que daí resultam,
são importantes para nos situarmos no tempo atual. Vale também observar que essas
mudanças guardam analogia com outras que ocorreram devido ao surgimento de tecnologias no passado, como foram a escrita, a reprodução de manuscritos, a imprensa
(com seus aperfeiçoamentos), as telecomunicações, o rádio e a TV.
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RESUMO
Nossa proposta, neste capítulo, é discutir o midiativismo e sua atuação no campo da
produção da informação. Há dimensões que precisam ser exploradas, como a ação
política e o enfrentamento à corporativização cada vez maior da imprensa tradicional. Nesse sentido, o desafio que nos colocamos é perceber as relações de poder e as
relações ideológicas que se ocultam no campo do discurso de informação. Admitindo
a conformação de um aparelho ideológico midiático, que mascara condições reais de
existência, como pensar a relação dos sujeitos com o dado real – as atividades sociais,
políticas, familiares? Serão elas moldadas, de alguma forma, por esse AI-midiático?
Em outro aspecto, cabe-nos interrogar sobre o papel do midiativismo nesse cenário
dominado pela mídia corporativa, que tem uma atuação central no cenário político,
econômico e social do país. Ele consolida-se de fato como força de enfrentamento a
esse sistema? E, talvez o mais importante, o midiativismo se consolida como força
capaz de dar suporte à emergência de um contradiscurso de informação?
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Midiativismo, imprensa e a questão da ideologia
A tarefa de avaliar qualquer fato do mundo social, quando nele estamos inseridos, torna-se uma atividade de risco pela fluidez dos argumentos: o distanciamento,
nessas circunstâncias, é quase sempre uma “regra de ouro” para aquele que vai avaliar. Há que se ponderar também que no ritmo alucinado que vivemos, “deixar para
depois” corre o risco de se tornar um exercício inútil pelo teor de obsolescência frenética que vivemos. Não temos nenhuma segurança de sua permanência no cenário dos
fatos sociais no dia seguinte, nem sua importância a posteriori.
Vivemos, assim, um tanto à mercê dos acontecimentos: os fatos nos empurram
para a construção de diagnósticos quase que simultaneamente. Perdemos até mesmo
a expectativa de nos situarmos fora dos acontecimentos para manter as lentes de observador menos embaçadas, mas a premência acaba por nos tornar analistas-videntes,
pois estamos, em muitas circunstâncias, destinados a antever fatos cujo domínio ainda
nos é fugidio, seja pela sua contemporaneidade, seja pela sua transformação contínua.
Com a reflexão contida nesses dois parágrafos, queremos abrir a nossa discussão para a dinâmica do mundo da informação – o midiativismo como seu estandarte
– que invade qualquer esfera da nossa existência, sem que para ela disponhamos de
firewalls. Num momento de nossa existência, o mote para esse assédio midiático era
“desligar a tomada”, uma alternativa que se esfarinhou num mundo wireless. Em
momentos de grande efervescência incontida, nos valíamos do recolhimento, da abnegação, até esperar que a onda passasse, para não correr o risco de sermos por ela
tragados. Mas seriam essas estratégias hoje viáveis num mundo da “uberização”, do
“cabifaismo”, do imediatismo das redes sociais e de tantos aplicativos disseminados
pela vida social? Haveria algum lugar em que pudéssemos estar imunizados do alcance desses instrumentos?
Parece uma decisão quase inútil considerar a alternativa de se isolar de alguns espaços informacionais – em destaque para os midiáticos – como uma decisão mais esclarecedora, como uma alternativa consciente daquilo que nos é mais
relevante. O mundo é (quase)único, mas é também (pluri)diverso, quando refletido pela Internet, pois somos interpelados por essa unicidade que nos atordoa,
mas que também pode comportar nossa liberdade de opinar sobre tudo aquilo
que emerge no ambiente midiático. Essa parece ser a única forma de desintegrá-lo, comentando criticamente os fatos que o compõem.
1 Midiativismo: entre turbulências e silenciamentos
Assim, nada no mundo atual parece ser tão ruidoso quanto a informação,
quando disseminada pela mídia por meio dos seus mais diversificados instrumentos.
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Não se trata apenas da multiplicidade dos espaços de sua locação, da velocidade de
sua propagação, mas, sobretudo, da oferta irrestrita disponível a cada cidadão para
postar indefinidamente, onde quer que se situe, no tempo e no espaço. Vivemos sob a
metáfora de um furacão contínuo, alimentado por informações incessantes sobre as
quais não temos controle. O que esse furacão em termos de informação pode representar na sociedade?
Muitos aspectos precisam ser considerados nessa discussão, para que venhamos a compreender minimamente o que se passa no mundo da informação nos tempos atuais e quaisquer diagnósticos correm o risco de meras especulações que podem
se desmoronar num tempo tão rápido quanto ao de sua difusão. Nesse sentido, gostaríamos de destacar dois aspectos que consideramos de maior relevância.
O primeiro nos levaria a conectar o midiativismo a uma forma de ativismo político, científico, cultural que permeia as redes sociais, em que qualquer cidadão que
dispõe da habilidade e de instrumentos para teclar se torna uma quase-autoridade,
um protoespecialista em quase-tudo no mundo da vida. Trata-se de um espontaneísmo que grassa pela sociedade com todos os riscos das reflexões apressadas, mal
curtidas e fantasiosas, mas também com a virtude do vigor intuitivo, desprovido das
amarras acadêmico-teóricas.
Muito se comenta sobre a proporção desmedida que essa atividade assumiu
na vida atual: quantos E-mails passamos e recebemos em um dia, quantas postagens
e “curtidas” operamos no Facebook, quantas mensagens via Whatsapp emitimos e
recebemos diariamente, quantos blogs e portais percorremos no dia a dia na busca
de novas informações, de novas avaliações sobre os acontecimentos. É possível que
estejamos nos tornando cada vez mais dependentes-digitais (um dependente-midiático, de modo mais específico). Mas o que seria a nossa vida hoje sem esse fármaco
digital ou, de forma mais branda, sem essa cachaça digital? Estaríamos propensos a
renunciar a esse aparatus que comanda nossa vida, mas que também dele nos valemos para viver?
Essa é uma dimensão do midiativismo que se traduz por essa militância midiática que produz turbulências em nossa forma de existir no mundo atual. Essa militância não se dobra ao silêncio de nenhum acontecimento, além do mais, a metáfora
do trombone (por a boca no trombone) já não lhe é mais suficiente: a literalidade de
uma vuvuzela tornou-se mais atraente, mas ressoante do seu grito de se fazer presente. Experimentamos todas as suas consequências, mesmo quando nos portamos
com menos voracidade, selecionando apenas alguns dos instrumentos para gerenciar
nossas atividades.
O segundo aspecto do midiativismo aponta na direção de um enfrentamento,
de um embate entre aqueles que detêm certo poder sobre a fabricação, supostamente
hegemônica, da informação e aqueles que confrontam essa hegemonia ao oferecer
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alternativas, pontos de vista diferenciados sobre os acontecimentos, e trazer outras
vozes para o debate público na conformação da informação oferecida ao público. Todavia, é ele o responsável por esse fatiamento heterogêneo desse segundo agrupamento, tornando o espaço de concepção da informação uma conjugação entre o subjetivo
e o intersubjetivo, entre o singular e o coletivo.
2 O fazer político e o discurso de informação
Tomamos o poder político como um campo resultante do debate de ideias e do
fazer (ou ação) político (CHARAUDEAU, 2015) para pensarmos, então, nas relações
de força que ali se instituem e nas instâncias “autorizadas” a compor e integrar esse
espaço. No polo do debate de ideias, trava-se uma luta discursiva que disputa a legitimidade na construção da opinião pública. A sociedade contemporânea, a partir
de meados do século 20 é midiatizada, e vivemos o cenário de um acesso ao dado
real mediado pela imprensa. Nesse campo de influências que se estabelece, em que a
linguagem está em sintonia com a ação, a grande imprensa comercial disputa o jogo
operando como instância legitimada para relatar a outrem – a população – os acontecimentos no modo de informação. Portanto, não há como pensar o campo político
negligenciando ou minimizando a ação da imprensa1.
No Brasil, durante o processo que culmina no impeachment de Dilma Rousseff,
em 2016, há uma convergência dos grandes setores/atores do espaço público/político
– jurídico, midiático, político e econômico –, que assumem uma voz única e uníssona.
Nessa convergência, o discurso de informação torna-se o grande legitimador, para a
população, de um conjunto de valores e normas do sistema dominante, do status quo,
que pautou um lado das manifestações de rua de aglomerações sociais. Outra questão também importante para a reflexão a que nos propomos é considerar a prática da
imprensa como prática regulada por uma lógica de mercado; é o que regula, em boa
medida, o que implica várias consequências para o desenrolar de suas ações. Além
disso, precisamos tomar a informação como um produto – uma construção repleta de
sentidos que não pode ser considerada somente como fato que se transmite, de modo
neutro e transparente, a alguém que não detém aquele conhecimento específico.
Da mesma forma, é também relevante retomar o conceito de Aparelho Ideológico para se ter a percepção de como ele opera na conformação de uma dada
realidade transmitida pelo discurso, uma vez que os aparelhos funcionam pela ideologia, reproduzindo, transmitindo e escamoteando valores. As instituições especializadas (ALTHUSSER, 1974), como a imprensa, têm suas ações legitimadas a partir
do funcionamento de muitos aparelhos. Num exercício de “atualização” do conceito
de aparelho ideológico (ALTHUSSER, 1974), podemos pensar, conceitualmente, em
Ver, por exemplo, dados da pesquisa Os donos da mídia no Brasil, que traçou um panorama da concentração dos meios de comunicação no país
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aparelhos ideológicos do sistema dominante, que pode ser o Estado, ou aparelhos
ideológicos que se voltam contra o Estado, se ele já não atende aos interesses dos grupos dominantes. A ação dos aparelhos é sempre unificada na perspectiva da ideologia
dominante, do sistema dominante.
3 O discurso de informação e a ideologia
Para avançar um pouco mais sobre a caracterização de um Aparelho Ideológico, gostaríamos de trazer alguns aspectos da formulação de Althusser, uma vez que,
a partir dessa formulação, discutiremos, de modo mais específico, a possibilidade de
um Aparelho Ideológico Midiático (AI-midiático). Tal conjectura se traduz, de início, como uma dimensão menos material do midiativismo – por não se tratar de sua
emergência material em suportes diversos –, mas por conter traços de sua fundamentalidade, o que o faz distinto da funcionalidade de um AI-imprensa.
Sabemos que a abordagem desse autor trouxe uma reflexão singular para a
questão da ideologia, como um construto teórico no âmbito da academia, como uma
operacionalização instantânea na sociedade. Sua abordagem não é consensual e foi
objeto de muita polêmica na década de 70 do século passado: amada por muitos –
por mostrar seu modus operandi nas diversas instâncias da sociedade – e odiada por
outros – por dar ao materialismo histórico uma versão pouco afeita à tradição marxista. O que podemos extrair de sua abordagem em relação à nossa reflexão?
Primeiramente, seria importante destacar, em sua formulação, a organização
de toda a camada do estrato social, por meio de Aparelhos Ideológicos e de Estado,
conforme FIGURA 1:
FIGURA 1 – Aparelhos Ideológicos de Estado

Fonte: Althusser, 1970.
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É a partir dessa organização que gostaríamos de desenvolver alguns comentários, aproximando a abordagem do autor com as nossas preocupações em termos
do midiativismo e da prática da mídia corporativa, como um padrão ideológico de
interpelação dos sujeitos no processo social, como também da forma de intervenção desses sujeitos no mundo da vida. Para isso, vamos contrastar alguns aspectos
daquilo que foi a formulação do autor e daquilo que representa a nossa hipótese de
contrapartida.
a) Nenhuma das duas formas de aparelho interpela os sujeitos exclusivamente
a partir ou da “repressão” ou da “inculcação”: essa qualificação diz respeito à
forma dominante de seu funcionamento na sociedade. O AE-judiciário pauta
sua conduta pela repressão, isto é, pela imposição de normas, de restrição do
espaço de liberdade, do punitivismo, do justicialismo como forma de validar
seus códigos, seu sistema de julgamento, seu atrelamento ao aparelho policial
e prisional, por exemplo; mas ele representa também uma dimensão da inculcação ao criar o ideal de lemas e metáforas de que a justiça é igual para todos,
de que devemos confiar na justiça, de que a justiça é cega. Quando se depara
com formulações desse teor, por um lado, é que se entende a clareza das propostas de Althusser, ao mostrar a relação imaginária como forma de operar
da ideologia, isto é, a ilusão que os sujeitos mantêm com o objeto justiça, no
caso em questão. Por outro lado, quando pensamos um AI-midiático (e não
um AI-imprensa, já consagrado), nem a inculcação, nem a repressão seriam o
modo de sua expressão mais fiel, exatamente pelo fato de por detrás dele não
existirem instituições estruturadas no âmbito da sociedade, a não ser sujeitos
que, eventualmente, se estruturaram sob a forma de instituições, um blog por
exemplo. Quem pratica o midiativismo, na forma mais difusa que estamos aqui
considerando, é quem baixa um aplicativo e se vale dele como plataforma de
disseminação da informação. A mídia, nessa dimensão, não é uma instituição
como a imprensa, mas uma instrumentalização dos sujeitos ou dos lugares sociais cada vez mais eficazes na disseminação da informação. A fluidez narrativa
do mundo midiático parece ser aquela que mais se evidencia, não apenas pelo
teor dinâmico dos eventos captados, de novas formas de narrar que a tecnologia propicia, mas também pela possibilidade instantânea de sua representação,
ou pela condição não menos imediata de sua avaliação.
b) A forma de ação dos AE não é padronizada: as instituições formais acionam
modos distintos de montar os seus instrumentos de repressão: os AE-jurídicos
funcionam a partir de condutas monocráticas de seus membros na interpretação e aplicação de legislação (prisões sem condenação, condução coercitiva,
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delação premiada, concessão de habeas-corpus etc.), ainda que alguns desses
aspectos possam ter atenuantes de um AI; os AE-policiais têm outros padrões
de ação: mandatos de busca e de prisão, cerceamento da liberdade (prisão, tornozeleira eletrônica, tortura, algema, pena de morte, solitária etc.). Entre esses dois polos situam-se muitos outros padrões de repressão: Receita Federal,
Instituições Periciais etc. Enfim, a característica fundamental de um AE é agir
pela força que, embora possa implicar padrões coercitivos dissimulados, pode
se reverter em força física, em razão do poder que a legislação concede a seus
agentes. O AI-midiático que estamos supondo não age pela coação, nem pela
imposição aos sujeitos integrantes dos processos sociais, mas age pela necessidade ou pela sedução de que nos integremos a esses processos, como única
alternativa de continuar vendo e comentando o mundo que acontece. O AI-midiático interpela os sujeitos, fazendo deles não meros consumidores de informação, mas produtores, críticos, revisores dos acontecimentos que marcam
uma sociedade. O AI-midiático potencializa os sujeitos a serem críticos de tudo
aquilo que se dissemina pelo mundo digital, ainda que essa atividade crítica
nem sempre seja aquilo que esperamos de cidadãos, situados de forma esclarecedora numa sociedade. Nesse momento, a atividade midiática na Internet não
tem sido um caminho para o Aufklärung, pois, ainda que criemos a expectativa
desse pendor, o que vemos, na militância midiática, é uma prática intensa de
obscurantismo.
c) A forma de ação dos AI também não é padronizada: AI-escolar, AI-religioso ou AI-político valem-se de recursos diferentes de interpelação dos sujeitos
numa sociedade. Dentro do AI-religioso podemos identificar padrões muito
diferentes que seguem uma cultura, uma seita, um credo, possibilitando que em
alguns casos possa até mesmo assumir o caráter de um AE. Causam estranhezas para muitos de nós os extremos de que se valem certos AI-religiosos com
pregações de ódio e de intolerância. O AI-político opera sobre o imaginário
social ou sobre o ideário de castas numa sociedade, com a oferta de serviços,
com o resguardo de privilégios, com a manutenção da ordem, do status-quo,
com promessas de mudanças. Quando pensamos em um AI-midiático, duas
orientações ressaltam a visibilidade do seu alcance: a disseminação contínua e
ilimitada da informação, mas também o estranhamento com o teor de muitos
fatos relatados e de muitos posicionamentos assumidos. Não seria exagero admitir que muito desse comportamento nas redes sociais nos causa repugnância,
pois o ato de conferir a outrem o poder da fala tem se revelado muitas vezes
um desfavor ao esforço de um diálogo em busca de clarividência para os fatos.
O ativismo midiático abre espaço para um poder sem precedentes no mundo
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da informação, mas esse espaço, como um lugar afeito às singularidades e às
indiossincrasias, em vez de promover um esforço de mútuo entendimento, costuma ser, antes de tudo, desagregador. Todavia, essa é uma ambiguidade que
integra a natureza de qualquer AI: se ele opera sob a égide do falseamento,
nada mais a esperar dos sujeitos que ilusoriamente forjam perfis, que se escondem atrás de máscaras, que criam avatares, para projetar uma identidade difusa que apenas ratifica a relação imaginária com próprio mundo: “eu sou tão
autêntico que posso criar outros selfies”, parece ser um pensamento recorrente
no mundo do ativismo midiático. Aliás, esse é um padrão de conduta que, pela
recorrência em diversos posts, parece desconhecer qualquer forma de qualificação dos sujeitos: são juízes, traficantes, lideranças políticas, religiosos, atletas,
suposto filósofo que pousam empunhando armas, como forma de iconização
da pureza política, do combate à corrupção, da expiação dos desvios sociais.
Essa nos parece uma dimensão essencial para pensar um AI-midiático, como
um certo simulacro instalado no seio da sociedade e com um poder infinito
de fazer proliferar a informação, sem qualquer compromisso com fatualidade,
veracidade e ética.
Em razão da natureza dos fatos que acabamos de descrever, a hipótese que
estamos apontando em contraste com AI e AE, é que esse ativismo exacerbado que
perpassa as redes sociais precisa ser concebido dentro de um AI-midiático, como um
instrumento apto a diagnosticar o que eu sou (ou quantos eu sou!) diante daquilo que
digo (ou do quanto digo!). Vamos avaliar brevemente cada uma dessas correlações,
pois elas parecem centralizar a discussão que até aqui desenvolvemos. Inicialmente,
vamos destacar a correlação de valor qualitativo – “o que sou eu determina o que
digo” – que nos leva irremediavelmente à ideia do falseamento.
O fundamento dessa determinação sobre o nosso dizer é caracterizar que os
sentidos que produzimos no mundo da vida são resultantes de muitas determinações
que cruzam o lugar social (e até mesmo a função social) em que nos situamos numa
dada conjuntura da sociedade. Nessa perspectiva, o “eu” é uma forma-sujeito que
habita ao menos um desses lugares e a partir dele profere discursos tematicamente
pluralizados, mas nem necessariamente universais, nem individuais.
O ativismo midiático prolifera a partir de um cenário como esse que caracteriza
a forma particular pela qual os sujeitos se relacionam com o universo da informação.
A convicção padronizada – um self poderoso em fazer proliferar informação – não é
apenas o traço de um poder ilusório – a criação de um imaginário que conduz à certeza, a partir AI-midiático, de que as coisas são como acho que sejam, mas também
o da “alusão” que permite reportar à realidade por interpretações ad hoc de um self
que julga e condena sumariamente. Os sujeitos valem-se, portanto, desse binômio
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ilusão/alusão para assegurar uma identidade envaidecida, sempre disposta a inflar o
seu eu, e enraivecida, sempre pronta a não tolerar o lugar do outro.
O segundo aspecto dessa determinação apresenta um valor quantitativo, como
um corolário da anterior – “quantos sou eu determina o quanto digo” –, e mostra o
que há no ativismo midiático em termos de uma escalada sem fim na disseminação
da informação. O volume e a rapidez são tão intensos que conseguem alçar boatos
toscos, mesmo que desmentidos em inúmeras oportunidades, à condição de verdades
absolutas. A necessidade de propagar em escala gigantesca transforma objetos insignificantes em grandezas para o espetáculo midiático: foi assim que pedalinhos e barcos de lata se tornaram símbolos incondicionais de enriquecimento ilícito. Caberia
aqui ressaltar que o ativismo midiático é uma espécie de filho bastardo da imprensa
corporativa, mas, em muitas circunstâncias, com o cordão umbilical ideologicamente
preservado.
Em outras palavras, o conjunto dos fatos aqui apontados é a justificativa que
consideramos mais apropriada à admissão de um AI-midiático, admitindo que o seu
teor ideológico mascara as condições reais de existência que os sujeitos mantêm com
os fatos ou com a invenção dos fatos. Ele engendra, ou nele está refletido, a relação
imaginária dos sujeitos, qualificada pelo falseamento ideológico, com sua condição
real de existência com o mundo da informação. Enfim, a ideologia faz-se representar
pelo conjunto das relações de como eu me relaciono a partir do AI-midiático, por
exemplo, com as atividades políticas, sociais, culturais, familiares e não com as condições reais dessas atividades.
4 Imprensa, relações de poder e ideologia
Esse é, portanto, um primeiro aspecto fundamental para pensarmos a atuação
e o papel de um aparelho ideológico no campo da informação. Essa compreensão
é também a chave para entender que determinados grupos ou setores, ocupando o
poder de Estado, não têm domínio sobre a extensão, sobre o modo de operar do AI,
já que, por operar a partir da ideologia, vale-se da coação, da dissimulação e da sedução. Enfim, ocupar em determinado momento o poder do Estado, sobretudo num
sistema democrático, pela via eleitoral, controlar as instâncias, as instituições que
compõem esse poder, não é uma prerrogativa para que se controle um AI erigido no
campo da informação.
Assim, ao pensarmos o cenário de um agrupamento no poder – no controle
do Estado – cujos valores não são os valores prementes da ideologia dominante do
sistema dominante, cabe questionar: como se estabelece a relação com os aparelhos
ideológicos de informação? Pode-se pensar na existência, então, de um embate entre
grupos no poder e AIs, em que o segundo ator pode obter mais chances de se estabe-
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lecer. Nesse aspecto, qual é a medida do papel e do poder de um Aparelho Ideológico
de Informação?
Importante fazer a distinção entre o conceito trazido por Althusser – Aparelho
Ideológico de Imprensa – e a releitura que propomos, de um Aparelho Ideológico
de Informação, que tem na mídia corporativa, na grande imprensa comercial, o seu
suporte. Tal “atualização” é relevante porque nos ajuda a situar o papel e a influência
da informação que, atualmente, circula de uma forma extremamente ampla e abrangente. A Internet trouxe a possibilidade de uma produção pulverizada de informação,
dando aos cidadãos a perspectiva (talvez ilusória) de poderem gerar conteúdo informativo, o que abala a hegemonia da imprensa tradicional como única produtora e
disseminadora de informação. E a mídia independente, que se multiplica sobretudo
pelo suporte da Internet, é um contraponto dos mais expressivos a essa hegemonia2.
Nesse processo, ocorre e se cristaliza uma disputa de narrativas entre os dois
grupos, com um abalo na lógica hierárquica que dominava os meios de comunicação
da mídia corporativa no processo de transmissão de informação. Há, sem dúvida, a
disputa pelo poder de informar, que pertencia totalmente à mídia corporativa que
com essa prerrogativa transmitia, pelo discurso de informação, um rol de crenças,
valores, representações e fazer político, consolidado na notícia produzida.
A mídia corporativa, ligada a um sistema empresarial com uma lógica comercial e com seu discurso formatado, dominante e consoante com o status quo, teve – e
continua a ter – um papel central no cenário político, econômico e social do país. E
para a compreensão de como funciona esse sistema de informação, com uma estrutura hierarquizada e a lógica de detentora do poder de transmitir algo (informação/
conhecimento) que outro (a população de modo geral) desconhece, elencamos a seguir alguns aspectos.
a) A imprensa, numa sociedade altamente mediatizada, constrói imaginários
sociodiscursivos e formata o modo como os grupos sociais veem os acontecimentos – isso se torna mais evidente ao pensarmos em aspectos específicos,
como o enquadramento das notícias, por exemplo.
b) Predomina a lógica de uma “máquina de informar”, como pontua Charaudeau (2005), cujo produto final é a notícia – um objeto discursivo, não transparente, que é “vendido” às pessoas como retrato fiel de uma dada realidade.
c) A informação não existe em si, ela é construída e reconfigurada no processo
A internet propicia, de fato, uma dinâmica de disseminação de informações que dá certo poder aos cidadãos. No entanto, ela não propicia, por si só, um sistema de geração de conteúdo informativo, que ficava
ainda sob a égide da imprensa tradicional. Com o fortalecimento da imprensa alternativa, esse monopólio
começa a ser quebrado e novos modelos de produção de informação se estruturam
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de construção da informação. Desse modo, não cabe pensar na informação
como algo pronto ou já dado, que fica à espera da coleta pelo jornalista.
d) Há um alinhamento entre as forças/grupos dominantes – em que se inclui
também a imprensa – em favor de uma visão de mundo dominante. E há uma
cadeia de reciprocidade entre esses atores que se retroalimentam.
e) A opinião está presente no relato do acontecimento feito pela imprensa sob a
forma de notícia, mesmo que de maneira velada, não transparente. Portanto, a
ideia de que há relatos neutros na composição da notícia não se sustenta.
f) O relato dos fatos em forma de notícia pode expressar valores e crenças, e,
ao fazê-lo, adquire um relevante poder de convencimento. Quando o fato é
reconfigurado na encenação em uma narrativa da informação, esse poder de
convencimento e persuasão é potencializado.
g) No relato da imprensa, há a possibilidade de construção de simulacros, uma
vez que as asserções são construídas por meio de estratégias discursivas que
promovem a persuasão do espectador (VAN DIJK, 2012) .
O discurso de informação, como produto da mídia corporativa, conformado na
interface entre linguagem e ideologia, é atravessado por aspectos culturais, socioeconômicos e identitários, valores e crenças vinculados a um sistema sócio-político-cultural
dominante. Assim, é moldado pelas relações de poder que se estabelecem numa sociedade e se legitima pela assunção da imprensa como sendo uma “vigilante” do poder.
Nada mais errôneo do que considerar a grande imprensa como uma espécie de vigia
do poder, dadas as relações que se estabelecem e a observação imprescindível de que
empresas são o lugar de produção da informação, que se configura como um produto.
Considerando-se, então, todas essas questões relativas à imprensa corporativa,
é necessário refletir sobre o seu papel e sua influência no campo político, na medida
em que exerce uma influência sobre a opinião dos cidadãos, criando agendas que
passam a pautar esse espaço, uma vez que está legitimada como instância autorizada
a transmitir a informação. Assim, essa instância é também a que tem autoridade para
transmitir e fazer circular um sistema de valores, operando ainda num processo de
seleção-construção de notícias, impostas e disseminadas como as únicas possíveis
(CHARAUDEAU, 2015). Nesse processo de construção da notícia, a perspectiva histórica e a contextualização são relegadas, construindo-se uma visão de mundo única,
para ser rapidamente absorvida, sem espaço a outras vozes ou outras perspectivas.
Assim mediatizado, o debate público/político vai se convertendo num grande
espetáculo, em que o público é forçosamente homogeneizado, pelo viés único reiteradamente marcado.
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5 O midiativismo e a emergência do contradiscurso de informação
As colocações sobre imprensa e o discurso de informação, bem como sua ação no
campo político, são relevantes para uma discussão sobre o midiativismo e a forma como
devemos concebê-lo nesse campo. Assim, para caracterizar melhor essa reflexão, tomamos
como base um evento recente da cena política brasileira – as caravanas realizadas pelo ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva à região Nordeste e ao estado de Minas Gerais3–, por representarem tais caravanas um evento do contexto sociopolítico recente.
A partir desse tema específico, pretendemos dimensionar como certos eventos ganham voz e expressão pela mídia alternativa e como materializam o silenciamento na
mídia corporativa.
Numa contraposição ao trazido pela mídia corporativa, o universo da informação independente abre a expectativa, por meio dos instrumentos disponíveis, para
que os cidadãos possam ver os acontecimentos de uma forma diversa e mais plural. A
Internet, sem dúvida, inicia uma nova era dessa “máquina de informar”, declarando,
pelo teor constante das polêmicas e do alcance dos instrumentos, certa obsolescência
desse engenho de engendrar o que se decide informar para o cidadão.
As ações de midiativismo, incluindo a imprensa independente, ao trazerem a
possibilidade de emergência de outras vozes, outros vieses e enquadramentos, expõem o alinhamento da mídia corporativa a uma visão de mundo dominante. Portanto, o contradiscurso, trazido à tona por esses grupos de mídia independente – que
envolvem desde coletivos a agências de notícias, passando por portais e blogs, desmistifica e desloca o discurso de informação da mídia corporativa. Nesse movimento
de construção de um contradiscurso, fazendo oposição explícita a um discurso até
então absolutamente dominante na sociedade, revela-se uma narrativa mais aberta à
pluralidade de vozes.
Nesse processo, um aspecto que ganha relevância é o fato de o ativismo midiático, pelo acesso aos meios mais diversificados de expressão, incorporar tentativas
de interpelação dos interlocutores numa dimensão multimodal, em que as imagens se
tornam um recurso cada vez mais significativo.
Assim, ao estabelecer outras instâncias produtoras de informação, o midiativismo contribui para que se constitua um discurso de informação que traz pluralidade e a emergência de outras vozes, num processo de democratização da correlação
de forças que se dá no espaço público e onde a comunicação desfruta de um locus
significativo. Podemos pensar também numa ressignificação do jornalismo a partir
desses movimentos de ativismo e numa rearticulação de forças no campo político-democrático que essa ação pode vir a fomentar.
3

No momento de fechamento deste artigo, apenas essas regiões haviam sido palco das caravanas.
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No cenário de turbulência política, econômica e social que envolveu o país após
o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, a realização das caravanas trouxe novamente à cena política o ex-presidente Lula, que passou a despontar como grande
favorito às eleições de 2018, em diversas pesquisas realizadas por vários institutos. Foi
um acontecimento, portanto, que poderia ser tratado como um fato jornalístico, de
interesse público, em decorrência do momento e do contexto. As caravanas tiveram
uma cobertura expressiva da imprensa estrangeira, com matérias em jornais e portais
como El País, Libération, BBC, Al Jazeera, mas foram ignoradas pela grande imprensa brasileira. Em contrapartida a esse silenciamento deliberado, elas tiveram uma
destacada cobertura da mídia independente – Jornalistas Livres, Mídia Ninja, Revista Fórum, Brasil de Fato, blogs independentes. De acordo com dados de pesquisa
realizada pelos organizadores, essa cobertura atingiu, no episódio da caravana pelo
Nordeste, 30 milhões de pessoas.
O tratamento dado pela imprensa corporativa a esse evento, que simboliza o
tratamento dado a muitos outros, revela o silenciamento como política editorial desses grupos. Tomando o conceito na perspectiva de Eni Orlandi (2007), consideramos
essa política do silêncio como um não dito que significa e que produz condições para
o significar. Portanto, há um projeto de dizer que envolve o silenciamento e que orienta o discurso. O silenciamento da imprensa corporativa em relação a determinados
assuntos ou acontecimentos não é aleatório, ele faz parte de um projeto de construção de um dizer, pois, ao silenciar, a mídia corporativa reconfigura o espectro político
e econômico. Pelo discurso – veiculado como notícia –, institui-se uma realidade.
Então, se um determinado acontecimento é silenciado, ele deixa de ser um dado da
realidade naquele contexto, ele passa a não “existir” para a audiência.
E é por isso que, ao também desnudar o silenciamento, a cobertura independente, descolada dos grandes veículos de imprensa, levou, a espectadores, leitores e
ouvintes, outras dimensões do acontecimento, possibilitando interpretações e reinterpretações. Portanto, nos arriscamos a afirmar que a ação da mídia independente
dá origem a um contradiscurso de informação, no sentido de que traz à cena outras
vozes, outro viés, outros enquadramentos e joga luz sobre outros atores. E o acesso
a outras vozes e perspectivas é uma necessidade essencial a uma sociedade saudável
democraticamente.
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RESUMO
Neste trabalho, visamos a um exame de elementos vinculados a textos jornalísticos,
com o fim principal de tecer um diagnóstico de como se estrutura o discurso da mídia
no Brasil, em termos hegemônicos; de traçar um apanhado de como essa instância de
poder é contraposta pelo fenômeno do midiativismo; de construir o esboço de procedimentos favoráveis a uma abordagem crítica da mídia. Como teoria de base, tomamos
os princípios operacionais da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1995; 2001;
2003; 2006; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; RAMALHO; RESENDE, 2011),
além de outros aportes acerca do tratamento específico da mídia (THOMPSON, 1998;
CHAUI, 2006; CHARAUDEAU, 2007). A abordagem inicial, produto de nossa tese
(COSTA, 2016), depara-se com gêneros do discurso jornalístico da mídia hegemônica,
integrantes de três veículos midiáticos do cenário nacional: revista Veja, jornal Folha
de S.Paulo, telejornal Jornal Nacional. Diante desse quadro, o presente trabalho põe,
em contraponto à constituição de objetos midiáticos dos grandes conglomerados, o
crescente fenômeno do midiativismo (CASTAÑEDA, 2016; BRAIGHI, 2016a; 2016b),
em um paralelo que visa trabalhar em função de reflexões necessárias àquilo que vimos
perseguindo em nossas pesquisas: a construção de um letramento crítico da mídia que
vem, assim, consolidar um ponto essencial das pesquisas em estudos críticos, qual seja,
a da vocação emancipatória.
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Introdução
Já não se pode compreender a sociedade moderna atual sem que se dê um lugar central ao exame do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e seu
impacto: em todas as sociedades os seres humanos ocuparam-se da produção e do
intercâmbio de informações e de conteúdo simbólico. Sua produção, armazenamento
e circulação têm sido um aspecto central na vida social.
Neste trabalho, visamos a um exame de elementos vinculados a textos jornalísticos, com o fim principal de tecer um diagnóstico de como se estrutura o discurso da
mídia no Brasil, em termos hegemônicos; de traçar um apanhado de como essa instância de poder é contraposta pelo fenômeno do midiativismo; de construir o esboço
de procedimentos favoráveis a um letramento crítico para a mídia.
A abordagem inicial, produto de nossa tese (COSTA, 2016), depara-se com
três gêneros do discurso jornalístico: as capas de revista de informação, a primeira
página de jornal diário e a escalada de telejornal. Os veículos de mídia destacados
foram, respectivamente, revista Veja, o jornal Folha de S.Paulo, e o telejornal Jornal
Nacional.
É factual que, do ponto de vista de sua produção, quando nos reportamos a
conglomerados de mídia, estamos diante de centros de poder. Primeiramente de poder econômico – empresas privadas transmitem e vendem mercadorias – e, em segundo lugar, centros de poder político, de controle social e cultural.
Diante desse quadro, no presente trabalho, propomos pôr luz no contraponto
que há entre a constituição de objetos midiáticos dos grandes conglomerados e o relevante advento do fenômeno do midiativismo, compreendido como a ação que parte
de um sujeito midiativista que, portador de uma vontade solidária, trabalha no sentido de uma ação direta, que se consubstancia em sua capacidade de intervenção social
“[...] potencializada, pari passu à implementação da intervenção ativista, por meio de
um registro midiático que visa amplificar conhecimento, espraiar informação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa” (BRAIGHI,
2016b, p. 6). Tal paralelo vem trabalhar para construir reflexões necessárias àquilo
que vimos perseguindo em nossas pesquisas: a construção de um letramento crítico
da mídia em um empreendimento que vem, assim, consolidar um ponto essencial das
pesquisas em estudos críticos, qual seja, a da vocação emancipatória.
Diante dessa perspectiva, compreendemos que se, pelo discurso, se constroem
as desigualdades, as assimetrias de relações sociais de poder, também pelo discurso se
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pode lutar para coibir, combater essas vicissitudes, em um exercício de contrapoder.
Práticas midiativistas e pesquisa crítica irmanam-se nessa tarefa de oferecer resistência às práticas de produção simbólica hegemônicas. O exercício de um letramento
crítico para enfrentamento da mídia, assim, desenha-se.
1 Uma teoria de base: os quadros da Análise Crítica do Discurso
A Análise Crítica do Discurso (ACD) possui raízes múltiplas, Retórica, Linguística Textual, Antropologia, Filosofia, Sociopsicologia, Ciência Cognitiva, Estudos Literários, Sociolinguística, Linguística Aplicada e Pragmática. Abrange uma
abordagem teórico-metodológica que atribui grande relevância à compreensão da
linguagem na condução da vida social, vindo preencher uma lacuna no que se refere
à atenção até então dada ao discurso como elemento que molda e é moldado pelas
práticas sociais.
A ACD considera o contexto de uso da linguagem como um elemento crucial, propondo pesquisas voltadas mais para relações sociais não tão estabilizadas de
luta e conflito, materializadas por discursos como o institucional, político, de gênero
(gender), da mídia. Com isso, os conceitos de ideologia, poder e hierarquia vêm a ser
fundamentais para a interpretação ou explicação do texto. A ACD leva em conta,
ainda, os pressupostos de que: a) o discurso é estruturado pela dominação; b) cada
discurso é historicamente produzido e interpretado, isto é, está situado no tempo e
no espaço; c) as estruturas de dominação são legitimadas pelas ideologias dos grupos
que detêm o poder (WODAK, 2004).
Para a ACD, o discurso é tido como uma forma de prática social, realizada por
intermédio de gêneros textuais. Isso tem as seguintes implicações (FAIRCLOUGH,
2001): a) os indivíduos realizam ações por meio da linguagem; b) há uma relação bidirecional entre o discurso e as estruturas sociais, na exata medida em que o discurso
é simultaneamente influenciado pelas estruturas sociais e as influencia; c) há uma preocupação com os recursos empregados na produção, distribuição e consumo dos textos, recursos sociocomunicativos, porquanto perpassados por discursos e ideologias.
A partir da explanação de Fairclough (2001), Meurer (2005) expõe as seguintes
perspectivas teóricas da ACD: a) o discurso é uma forma de prática social em relação
dialética com estruturas sociais; b) o discurso tem poder constitutivo; c) os textos
contêm traços e pistas de rotinas sociais complexas, mas os sentidos são muitas vezes
naturalizados e não percebidos pelos indivíduos; d) os textos são perpassados por
relações de poder; e) a ACD privilegia o estudo da interligação entre poder e ideologia; f) os textos formam correntes: respondem a, e podem provocar ou coibir, outros
textos; g) a ACD cultiva uma perspectiva emancipatória.
Numa primeira fase dos estudos em ACD, Fairclough (1990; 2001), ao conceber
sua Teoria Social do Discurso, elaborou um modelo que considera três dimensões
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passíveis de serem analisadas: a do texto, a da prática discursiva e a da prática social. Diferentes categorias analíticas enquadram-se em cada uma das dimensões. Na
dimensão do “texto” devem ser observadas as categorias de vocabulário, gramática,
coesão e estrutura textual, a fim de se observar a organização textual. Nesse ponto,
ênfase é dada ao processo de lexicalização (wording), em que o vocabulário corresponde a diferentes domínios, instituições, práticas, valores, perspectivas, interesses.
Põe-se, então, o fenômeno no campo das lutas sociais e políticas.
Na dimensão da “prática discursiva” devem ser examinadas as categorias de
produção, distribuição e consumo de textos, bem como noções de contexto, força ilocucionária, coerência e intertextualidade, a fim de verificar o modo como o discurso
é distribuído e consumido pela sociedade ou por grupos sociais específicos. Ênfase,
quanto a essa dimensão, é dada para a questão da produção e sua natureza variável
de acordo com fatores sociais, na medida em que textos são produzidos de formas
particulares em contextos sociais específicos.
Na dimensão da “prática social” devem ser observadas as categorias de ideologia, sentidos, pressuposições, metáforas, hegemonia, orientações econômicas, políticas, culturais e ideológicas, a fim de se observar a manutenção ou a mudança que o
discurso produziu na sociedade ou em grupos sociais particulares. É, portanto, nesse
ponto que se discute o conceito de discurso em relação ao poder como ideologia e em
uma concepção da evolução das relações de poder como luta hegemônica.
Mais recentemente, especialmente a partir dos estudos expostos em Chouliaraki e Fairclough (1999), a teoria caminhou para uma consideração mais enfática do
papel crucial da prática social para a análise. Passou a ser posta em xeque a centralidade do discurso como foco dominante na análise, passando a ser visto como tão
somente um dos momentos das práticas sociais. A abordagem, assim, passa a ser
tomada como relacional, não apenas concernente a discurso e texto, mas na relação
do discurso com outros elementos da vida social. Como aponta o próprio Fairclough
(2006, p. 29): “[...] a mudança social pode ser concebida como mudança nas relações
entre os elementos sociais de todos os tipos, como uma ‘rearticulação’ de elementos
sociais que os põe em novas relações”. Assim, o discurso é tomado como um elemento da prática social que tanto constitui outros elementos, quanto é constituído por
eles, em uma relação dialética de articulação e internalização:
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Figura 1 – Momentos das práticas sociais

Fonte: Ramalho; Resende (2006); Resende (2009).

O discurso é considerado, portanto, um momento integrante e irredutível das
práticas sociais que, como tal, envolve a linguagem em articulação com os demais
momentos das práticas: a atividade material, as relações sociais, o fenômeno mental.
É possível ainda enxergar o discurso, na condição de linguagem, como um momento
crucial da vida social e, de um modo mais concreto, como um modo particular de
representar parte do mundo.
2 O discurso da mídia
De certo modo é possível acreditar, com Thompson (1998), que, do ponto de
vista da organização social das indústrias de mídia, esta mantém forte conexão com
uma distribuição desigual de poder e de recursos, indo ao encontro do fato de que
indivíduos dão sentidos diferentes aos produtos da mídia, sendo do mesmo modo
diferenciada a forma como a incorporam em suas vidas.
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Quadro 1 – Formas de poder

Fonte: Thompson (1998, p. 25)
Refletindo acerca dos conceitos básicos, informação e comunicação, Charaudeau (2007) afirma serem as mídias um suporte organizacional que se apropria de tais
noções para integrá-las em suas diversas lógicas – econômica (fazer viver uma empresa), tecnológica (estender a qualidade e a quantidade de sua difusão) e simbólica
(servir à democracia cidadã). A lógica simbólica seria mais focal em relação ao que
se discute aqui neste trabalho, por se tratar “[...] da maneira pala qual os indivíduos
regulam as trocas sociais, constroem as representações dos valores que subjazem as
suas práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, produzindo sentido”
(CHARAUDEAU, 2007, p. 16).
Assim, temos a atividade simbólica como característica fundamental na vida
social. Thompson (1998) usa o termo “poder simbólico”, emprestado de Bourdieu,
para reportar-se à capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar
as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de
formas simbólicas. A comunicação é, pois, tomada como um tipo de atividade social
que envolve a produção, transmissão e recepção de formas simbólicas, implicando a
utilização de várias sortes de recursos.
Nesse contexto, o meio técnico é caracterizado como o substrato material das
formas simbólicas – o elemento material por meio do qual a informação, vale dizer, o conteúdo simbólico é fixado e transmitido. Thompson (1998), que relaciona
o desenvolvimento dos meios técnicos com os mais amplos aspectos institucionais
do desenvolvimento das sociedades modernas, aponta que tais meios, bem como os
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conteúdos simbólicos por eles armazenados, podem servir de fonte para o exercício
de diferentes formas de poder.
Paralelamente, um forte atributo dos meios técnicos é aquele relacionado a seu
grau de reprodução. A reprodutividade acaba apresentando-se como uma fundamental característica que está na base da exploração comercial dos meios de comunicação: “[...] as formas simbólicas podem ser ‘mercantilizadas’, isto é, transformadas em
mercadorias para serem vendidas e compradas no mercado” (THOMPSON, 1998, p.
27). É exatamente no seio da ampliação e controle dessa capacidade de reprodução
que estariam os meios principais de mercantilização das formas simbólicas.
Outro aspecto não menos importante, próprio dos meios técnicos, remete ao
fato de eles permitirem certo grau de distanciamento espaço-temporal: todo processo
de troca simbólica tende a implicar um distanciamento da forma simbólica de seu
contexto de produção, porquanto seja afastada de seu contexto de origem, tanto no
espaço, quanto no tempo, e reinserida em novo(s) contexto(s), que pode(m) estar situado(s) em um módulo de espaço-tempo diferenciado.
É assim que, ao alterar as condições espaçotemporais da comunicação, o uso
dos meios técnicos também altera as condições de espaço e tempo sob as quais os
indivíduos exercem o poder. Estes podem, dessa forma, agir a distância, intervindo
e influenciando no curso dos acontecimentos mais distantes nesses dois patamares.
É sob essa condição que Thompson (1998, p. 32) busca uma definição para
comunicação enquanto uma “[...] produção institucionalizada e difusão generalizada de bens simbólicos através da fixação e transmissão de informação ou conteúdo
simbólico”, para o desenvolvimento da qual definição propõe cinco características
basilares.
Uma primeira, relacionada aos meios técnicos, aponta para o fato de que o desenvolvimento das indústrias de mídia tem interesse agudo pela exploração comercial
das inovações técnicas, o que torna possível a produção e difusão generalizada das
formas simbólicas. Isso estaria diretamente relacionado a uma segunda característica, que diz respeito à mercantilização das formas simbólicas, uma vez que é cabal
que a comunicação de massa implique a exploração comercial das inovações técnicas.
Uma terceira característica é a que estabelece uma dissociação entre a produção das formas simbólicas e a sua recepção, o que guarda implicações importantes,
como a desigualdade entre os participantes do processo comunicativo, com penalidade para os receptores do intercâmbio.
Uma quarta característica diz respeito ao fato de que a comunicação de massa
é extensão da disponibilidade das formas simbólicas no tempo e espaço. Assim, todas as formas simbólicas, uma vez que são intercambiadas entre indivíduos que não
ocupam posições idênticas no espaço-tempo, implicam certo grau de distanciamento.
Com o desenvolvimento de instituições orientadas para a produção em grande escala,
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porém “[...] a ampliação da disponibilidade das formas simbólicas se torna um fenômeno social cada vez mais significativo e penetrante” (THOMPSON, 1998, p. 35).
Isso leva a uma quinta característica, relacionada à circulação pública das formas simbólicas, que aponta para o paradoxo segundo o qual a comunicação de massa, apesar de ficar à disposição, em princípio, a uma multiplicidade de receptores, por
uma série de razões, lida com produtos que circulam apenas entre um setor relativamente restrito da população.
Thompson (1998) chama a atenção ainda para o que intitulou de “caráter mundano da atividade receptiva”: ao inter-relacionar comunicação, apropriação e vida
cotidiana, devemos levar em conta que a recepção que fazemos dos produtos da mídia se caracteriza como uma atividade de rotina, a qual muitos indivíduos já integram
como parte de sua vida social. É preciso, pois, para a compreensão da atividade midiática, jogar luz sobre os aspectos rotineiros e práticos da atividade receptiva, visto
que é parte integrante das atividades constitutivas da vida diária.
Paralelamente, a recepção da mídia pode ser concebida como uma atividade.
Por um lado, Thompson pontua ser o processo de recepção dos produtos de mídia
um processo mais ativo e criativo que o mito do receptor passivo poderia supor: “[...]
no processo de recepção, os indivíduos usam as formas simbólicas para suas próprias
finalidades, em maneiras extremamente variadas” (THOMPSON, 1998, p. 42).
Por outro lado, a atividade de recepção da mídia pode ser tomada como uma
atividade situada, uma vez que os produtos de mídia são recebidos por indivíduos
que estão sempre postados em contextos sócio-históricos específicos. Esses contextos
são caracterizados por relações sociais de poder relativamente estabilizadas e por um
acesso diferenciado aos recursos simbólicos distribuídos.
É possível ainda tomar a recepção de produtos de mídia como uma realização
especializada, uma vez que depende de habilidade e competências adquiridas que
os indivíduos apresentam no processo de recepção. O componente social é decisivo
quanto a esse aspecto, podendo tais atributos variar consideravelmente de acordo
diferenças de grupos, formação, classes, período histórico.
Podemos, por fim, considerar a atividade de recepção de mídia como um processo hermenêutico, já que indivíduos que recebem produtos de mídia são imbuídos
de um processo de interpretação, a partir do qual tais produtos adquirem sentido. O
indivíduo que recebe um produto de mídia deve, até certo ponto, prestar atenção e,
ao fazer isso, ele se ocupa inteiramente numa atividade de entendimento do conteúdo
simbólico transmitido pelo produto. Isso implica o fato de que, ao operar no processo de interpretação das formas simbólicas, “[...] os indivíduos as incorporam na
própria compreensão que têm de si mesmos e dos outros. Eles as usam como veículos
para reflexão e autorreflexão como base para refletirem sobre si mesmos, os outros e
o mundo a que pertencem” (THOMPSON, 1998, p. 45)
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Charaudeau (2007), examinando os modos de organização do discurso de informação, procura resumir os critérios para construção do acontecimento midiático
em três tipos principais: de “atualidade”, de “expectativa” e de “socialidade”. O primeiro diz respeito ao imperativo de a informação midiática dever dar conta do que
ocorre numa temporalidade comum à do “sujeito-informador-informado”; opera-se
o “princípio de modificação”. Um outro é o de expectativa relativo ao fato de a informação midiática dever captar o interesse do sujeito-alvo, devendo lidar com o jogo
entre os sistemas de expectativa, previsibilidade, imprevisibidade; opera-se o “princípio da saliência”. Depois, tem-se que a informação midiática deve tratar daquilo que
ocorre no espaço público, devendo seu compartilhamento e visibilidade ser assegurado; funciona o “princípio de pregnância”.
A abordagem de Charaudeau (2007) procura depreender o modo pelo qual a
instância midiática procede a execução de seu propósito e, nesse decurso, o que chama de “modos discursivos”, correspondentes a cada situação de comunicação midiática, a saber: o ato de relatar o que acontece/aconteceu no espaço público, correspondendo ao chamado “acontecimento relatado”; o ato de comentar o porquê e o como
do acontecimento relatado por análises e pontos de vista diversos, o que caracteriza o
“acontecimento comentado”; o ato de provocar o confronto de ideias, com o emprego de diferentes dispositivos, redundando no “acontecimento provocado”.
Podemos considerar que o que caracteriza a informação midiática como tal
não se trata necessariamente de um universo de fatos empíricos, mas em larga medida
de um universo construído. O acontecimento midiático não é, ao contrário do que
muitas vezes se pode pregar, um conjunto de fatos correlatos com o que acontece no
espaço público, mas efetivamente o resultado de uma construção.

3 Um estudo de caso: análise da mídia jornalística
Pela presente seção, pretendemos fazer uma apresentação do modo como a mídia hegemônica representa fatos do cotidiano da vida social, tomando como recorte
o período em que ocorriam as campanhas para eleição do cargo político majoritário em nosso país. Para tanto, tomamos para análise três objetos, representativos da
instância midiática – a capa de revista semanal de informação, a primeira página de
jornal diário, e a escalada de telejornal.
Quando nos deparamos com a capa de revista de informação, notamos que
a imagem em foco apresenta, do ponto de vista de sua estruturação, a presença de
elementos interligados. No caso específico, a marcação por linhas divisórias mostra-se de modo tênue. As partes distintas, marcadas pelas figuras da presidenta (então
candidata à reeleição) Dilma Rousseff, o bloco textual contendo a manchete principal
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do semanário, bem como a imagem do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, vêm,
por conseguinte, separadas por conjunturas definidas por linhas de estruturação basicamente ausentes (estruturação fraca), caracterizando um sentido de identidade de
grupo. Diz-se, assim, que as partes da imagem, em nível de estruturação fraca, estão
em conexão, o que sugere um significado de comunhão entre as duas figuras representadas e o bloco central na qual estão contidos o texto curto e a manchete.
Figura 2 – Capa de revista de informação

Fonte: Veja, 29 out. 2014.
Nesse caso, é mobilizada a estratégia visual de tríptico, em que elementos de
uma composição são dispostos a par de um item centralizado, para o caso em questão nos espaços à direita e à esquerda. Nesse âmbito, é marcante a ausência de linhas
divisórias nas três porções visuais significativas da imagem, fator ainda mais acentuada pelo emprego de uma fotografia em tom de pouca saturação, pouca iluminação,
pouco brilho, quase em preto e branco. A opção por escala de quase ausência de cor
justificar-se-ia pela intenção de tratar a matéria com significado de seriedade, crueza,
com objetivo de causar impacto, para o que se aproveita de sentidos de distanciamento, frieza, amparados pelo uso de relações de cor próximas ao cinza, ao preto e
branco. A relação praticamente monocromática só é quebrada pela apresentação da
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cor vermelha na manchete, o que pode nos sugerir duas hipóteses não excludentes –
ou se está querendo reforçar sentidos de excitação, perigo e hostilidade, agregados
à cor; ou se está fazendo referência ao partido a que pertencem as figuras políticas
representadas, que tradicionalmente tem o vermelho basicamente como símbolo de
campanha.
Para o caso da capa em destaque, a relação composicional de informação verbo-visual na distribuição centro-margem mostrou-se significativa. Com linhas evanescentes separando os dois participantes representados, é para o segmento intermediário que se deseja que se concentre o olhar do observador.
No ponto concêntrico está contido um texto curto, em linhas resumitivas da
reportagem principal da edição, acrescido da manchete. O texto curto é encabeçado
por um índice, “Petrolão”, que aponta para um termo criado pela própria imprensa
para representar o conjunto de escândalos envolvidos na gestão da companhia estatal
Petrobras.
A escolha léxica envolve sistemas de classificação ideologicamente motivados,
de acordo com dados interesses (FAIRCLOUGH, 2001). O uso do item em questão
aponta para um fatiamento da conjuntura política brasileira tal como a explora a
editoria do periódico em análise. Também faz parte do modo como este e seus leitores categorizam essa realidade, o que demarca uma relação entre veículo de mídia e
espectador, entre produtor e mercado.
Não é desarrazoado relacionar a outro termo criado pela mesma comissão editorial, “mensalão”, e fazer um correlativo, inclusive levando em conta o aparato fônico e o termo de sentido mais geral que seria motivador daqueles lexemas neológicos,
a saber: “corrupção”. Trata-se, como se pode notar, de termos de sentidos extremamente pejorativos e, como tais, erigidos para a composição dos textos jornalísticos
dessa ordem, não raramente lançados na composição de manchetes e figuração em
gêneros como os que estão em foco no presente trabalho. A manchete, por sua vez, se
apõe na parte inferior desse tomo central, o que pode, pela relação de espaço ideal/
real, sugerir uma intenção de se expor nesse campo o concentrado de informação que
se julgou mais concreta, prática, mais “verdadeira”.
Há que se destacar ainda, incitado na parte verbal da principal unidade da
capa, o emprego de recurso intertextual (FAIRCLOUGH, 2001; 2003; RAMALHO;
RESENDE, 2011). Pelo uso da expressão “tenebrosas transações”, a edição alude a
uma canção composta por Chico Buarque, autor da letra, em coautoria com Francis
Hime, que tratou da melodia. É possível enxergar uma relação muito estreita entre
intertextualidade e hegemonia (FAIRCLOUGH, 2001; 2003; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), na exata medida em que está situado no campo da produtividade
– os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar convenções existentes
para gerar novos textos. No caso em tela, é preciso recorrer ao contexto histórico-so-
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cial em que a composição original foi produzida. Eram meados dos anos de 1980 e
o Brasil saía de um período bastante sombrio de sua história, o da Ditadura Militar.
Prisões arbitrárias, perseguições políticas, quebra de direitos civis, censura, cerceamento da liberdade de expressão, eram caracteres marcantes desse período. A composição faz referência ao exato momento em que se vivia o fim do regime de exceção,
o que é marcado pela expressão de efeito que se repete e dá título à canção: Vai passar. O trecho, que ora foi apropriado pelo texto jornalístico da capa em análise, alude
a essa conjuntura, na qual, os cidadãos, impedidos de participar mais ativamente das
decisões políticas e sociais, sofriam com ações da base do governo ditatorial, como
o foi a promulgação do Ato Institucional n.º 5, conjunto de normatizações, que, culminando com a expressão singular daquele regime, tratava, dentre outras questões,
de punir arbitrariamente os assim considerados inimigos de sua política de exceção.
Ecoa, assim, a partir da letra da canção:
Num tempo/ Página infeliz da nossa história/ Passagem desbotada na memória/ Das
nossas novas gerações/ Dormia/ A nossa pátria mãe tão distraída/ Sem perceber que
era subtraída/ Em tenebrosas transações [...] (BUARQUE; HIME, 1984).

Ora, essa produtividade textual, como defende Fairclough (2001), é socialmente limitada, bem como restringida e condicional conforme tais relações. A intertextualidade, portanto, precisa ser situada a partir de uma teoria de relações de poder e de
como estas moldam e são moldadas por estruturas e práticas sociais. O que vemos no
emprego intertextual do trecho da canção em um texto jornalístico é, portanto, uma
contraposição de posições ideológicas diversas. De um lado, temos a composição de
artistas expressamente contrários ao golpe e seu regime totalitário e, de outro, temos
a editoria da revista de informação, peremptoriamente alinhada aos princípios políticos e ideológicos que fomentaram aquela conjuntura. De um lado, temos posições
progressistas, defendidas até hoje pela figura pública dos intelectuais que compuseram a peça artística; de outro, a conjuntura reacionária assumida pelo corpo editorial
do veículo de mídia. Esquerda e direita, se quisermos simplificar, por rótulos, o campo dos embates ideológicos, em sua contrariedade na ação do emprego intertextual.
É possível, portanto, não só mapear, nesse caso, as possibilidades e limitações dos
processos intertextuais dentro dos estados de luta hegemônica, como reforçou Fairclough (2001; 2003), mas sobretudo situar tais processos como de luta hegemônica
na esfera do discurso, o qual tem efeito sobre a conjuntura social, ao mesmo tempo
que por ela é afetado.
No que diz respeito à primeira página de jornal, um primeiro exame aponta
para o destaque que é dado à manchete principal no ambiente imagético da capa. O
recurso cria uma saliência no espaço visual, trabalhando para um primeiro engaja-
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mento do leitor, em consonância com uma estratégia de arrebatamento da atenção,
pelo que se criam iscas para o olhar. Os caracteres tipográficos, tanto do ponto de
vista do tipo, quanto do tamanho da fonte, que compõem a manchete contribuem
para a concepção de uma unidade noticiosa pela elaboração de pontos de atração de
ordem gráfica. Igualmente, o tipo de valorização da unidade noticiosa pode ser tomada como de alto índice pela própria ocupação espacial, a mancha gráfica, dedicada à
unidade em questão.
Figura 3 – Capa Folha de S.Paulo

Fonte: Folha de S.Paulo, 25 out. 2010.
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Ênfase foi dada ao papel da fotografia nessa edição, ancorada pela primeira
página. Enquanto a manchete principal ocupa a parte relativa ao topo na estrutura
composicional, a foto destaca-se em um posicionamento mais para o centro, ocupando um espaço valioso de cinco colunas.
A fotografia no jornalismo tem sido apontada como um dos principais fatores
no gerenciamento do nível de atenção (HERNANDES, 2005; 2012). Os próprios projetos editoriais têm apostado nesse fator, aproximando a foto jornalística à foto artística em que imagens de beleza plástica e efeitos inusitados são cada vez mais urgentes.
Trata-se muito mais que um mero enquadramento, mas sobretudo de um elemento
detentor de um potencial de atração: como tal apresenta vantagem significativa na tarefa de arrebatar e sustentar a atenção do leitor, porquanto atraiam o olhar, angariam
atenção, incitam curiosidade.
Na figura em foco, vemos a imagem das duas personagens principais do cenário político na véspera da principal eleição majoritária. Trata-se de fotografia de
flagrante, uma vez que capta o assim chamado “instante decisivo”, tendo forte valor
documental e impactante, ligado a uma maior tensão narrativa. A escolha por uma
representação narrativa é, para tanto, oportuna. Mobiliza-se uma imagem em que
temos as figuras de dois interatores em uma ação recíproca de cumprimento formal e
troca de olhar incisivo. Nesse caso, ator e meta revezam-se nesses papéis, marcando a
escolha por uma estrutura bidirecional.
Sabendo-se, porém, que a fotografia é tomada como fator de proposição de
um fragmento de realidade, em um projeto de fidedignidade, credibilidade e objetividade, é digno de nota o fato de, na imagem em destaque, o participante representado pela figura do então candidato Aécio Neves aparecer em posição à esquerda da
representação visual, o que pode insinuar uma posição de liderança, uma vez que a
orientação leva a tomar a figura assim posicionada como algo familiar, como um
ponto de partida.
A escalada caracteriza-se como aquele segmento que, em um telejornal, apresentam-se as principais manchetes do dia e marca a abertura do programa jornalístico. Na escalada em foco, a principal unidade, que versa sobre o processo eletivo,
apresenta em seus momentos finais, flashes acerca da atividade dos dois candidatos
eleitos para a disputa em segundo turno à Presidência. O segmento é pontuado por
imagens que marcam o desenvolvimento de processos representacionais. No primeiro
quadrante, temos a imagem da então candidata Dilma Rousseff, flagrada enquanto
conversa com seus interlocutores e observa algo por uma fresta da janela, pontuando
uma reação (tem por ponto de partida o olhar em direção de algo) não transacional
(não é possível determinar o alvo desse olhar). No segundo enquadre, notamos a figura da candidata cumprimentando algumas pessoas; funciona aqui o processo de ação
(de ator, participante mais saliente, parte um vetor em direção a uma meta) transacional (é possível identificar com clareza o alvo, os potenciais eleitores, apoiadores de
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Dilma Rousseff). Em um terceiro quadrante, há a representação do candidato Aécio
Neves em ambiente familiar dividindo a cena com sua esposa e seus bebês gêmeos,
que são pelo casal embalados; a ação transacional é mais uma vez mobilizada nesta
representação, em que se tem na figura das crianças a meta da ação dos participantes.
Um quarto enquadre retrata a imagem de dois participantes, representados por Aécio
Neves e uma potencial eleitora, em um processo de ação em que ambos fazem um
autorretrato.
O conjunto de enquadres pontua representações com diferenças não exatamente sutis para os dois candidatos. Inicialmente, podemos visualizar a figura da
candidata Dilma em uma posição de alheamento, sem ser ativada por uma marcação
acional de envolvimento na ação que desempenha: a escolha por uma representação
reacional mostrou-se proposital nesse caso. No frame seguinte, embora já se opte
por representar a candidata em uma representação acional, nota-se pela cena que
sua posição é apresentada de um modo hierarquicamente superior em relação aos
potenciais eleitores, construção marcada pela linha vetorial em diagonal, de cima
para baixo. Já quanto ao enquadramento do candidato Aécio Neves temos, por um
lado, a retratação de um ambiente familiar, em que um casal, igual a qualquer outro
do povo, embala suas crianças recém-nascidas, cenário de forte apelo emocional. Por
outro lado, no quarto frame, essa ambiência de intimidade é reforçada pela ação de
se produzir um autorretrato (selfie), um artifício das relações interpessoais modernas
em que as pessoas fotografam a si mesmas e depois compartilham a fotografia em
ambientes virtuais de comunicação; atividades de companheirismo e cumplicidade
são representadas pela ação vetorial nesse último enquadre. A figura que segue demonstra o desenvolvimento dessas representações.
Figura 4: Enquadre/significado representacional – escalada

Fonte: Jornal Nacional, 25 out. 2014.
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Levando em conta que eventos meramente não podem ser alçados à categoria
de notícia, senão quando detentores de determinados traços, identificamos alguns
critérios de mérito ou valor geral de notícia nas unidades da escalada em questão. Por
ser a última edição, antes do dia das eleições em segundo turno, o noticiário lidou
com segmentos noticiosos ligados a esse tema. Assim, um primeiro valor erigido foi o
de “interesse”, segundo o qual quanto mais pessoas puderem ter suas vidas afetadas
pela notícia, mais a torna importante.
Balanço e considerações finais
É preciso ancorar, diante do que se mostrou, o objeto de nossa análise como
situado em um conjunto de práticas sociais que se encontram no campo das práticas
midiáticas, sua presença e seu papel na constituição da vida social. É factual que, do
ponto de vista de sua produção, quando nos reportamos a conglomerados de mídia,
estamos diante de centros de poder. Primeiramente de poder econômico – empresas
privadas transmitem e vendem mercadorias – e, em segundo lugar, centros de poder
político, de controle social e cultural (CHAUI, 2006).
Porém, o modo como se configuram os gêneros em análise e, especialmente a
capa de revista, enseja destacar o aspecto da hegemonia e lutas hegemônicas. Fairclough (2003) aponta seu valor potencial quando segue a visão marxista/gramsciana
de política como estando inserida no campo das lutas pela hegemonia; esse particular
modo de conceptualização do poder em termos daquilo que, entre outras coisas, depende do consentimento, ou pelo menos aquiescência, sem ter de recorrer necessariamente ao uso da força. Para tanto, a importância da ideologia mostra-se fundamental
na manutenção das relações sociais de poder. As lutas hegemônicas entre forças políticas podem ser vistas como parte de uma disputa entre aqueles que reivindicam suas
visões e representações particulares do mundo como possuindo um status universal.
Um contraponto a esse cenário de hegemonia, estabelecido pela instituição das
grandes empresas de mídia, vêm ser justamente fenômenos crescentes da vida social,
como o midiativismo, caracterizado como uma prática que, cada vez mais fazendo
uso das novas tecnologias de comunicação, busca oferecer quadros de significação
alternativos a esse domínio preponderante da mídia corporativa no relato dos fatos
da sociedade: trata-se de uma “[...] prática que envolve tecnologias apropriadas por
agentes em contextos específicos com uma dose de autonomia e liberdade para contestar as estruturas vigentes de estruturas de poder” (CASTAÑEDA, 2016, p. 17).
É exatamente essa vocação contestadora que irmana o construto midiativista e
a abordagem crítica do discurso. Ora, se pelo discurso, como se viu, é possível estabelecer injustiças, desigualdades e assimetria das relações sociais de poder, também pelo
discurso se pode trabalhar em favor da mudança. Como observou Braighi (2016a, p.
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625), ao construir uma narrativa que representa uma alternativa à hegemonia do discurso dos grandes conglomerados de mídia, “[...] os midiativistas vêm realizando um
papel de posicionamento ao lado de setores da sociedade que tem menos espaço para
projeção argumentativa, oportunizando condições para que os pontos de vista destes
possam repercutir”.
Castañeda (2016) aposta no papel das tecnologias de comunicação como protagonista desse processo, reforçando a ação de registrar tecnologicamente, objetificar
uma parte do real em um componente técnico, propagando este registro com a internet a fim de criar uma rede de solidariedade, identificação e denúncia capaz de mudar
a narrativa dominante tecida pela mídia corporativa que tende a mitigar questões que
são caras ao campo de lutas e mobilizações.
Uma tal discrepância entre o tratamento dado a um evento pela mídia convencional e os registros midiativistas foram, aliás, enfatizados por Braighi et. al. (2016),
que apontaram, acerca dos protestos de 2013, no Brasil, que os imaginários impregnados nas narrativas demonstraram percepções do real muito distintas: a mídia tradicional teceu uma identidade narrativa que procurou legitimar a ação da polícia,
construindo uma imagem positiva em oposição aos manifestantes inseridos na narrativa de modo negativo. O Mídia Ninja, que representava um modelo midiativista fez
um relato oposto a isso.
Desponta, como tal, um componente basilar para ambas as práticas – análise crítica e midiativismo: o caráter da emancipação. Elas apontam para formas de
lutas pelas mudanças sociais, uma vez que um indivíduo é interpelado em favor de
uma tomada de consciência acerca do valor ideológico de um determinado discurso
e, assim, pode resistir a ele, coibi-lo. Tanto a compreensão do papel da linguagem
como prática social, por um lado, como um fazer alternativo em relação à narrativa
dos fatos sociais cotidianos, por outro, acarretam a emancipação de grupos menos
privilegiados, tomados como protagonistas na relação com a circulação dos bens
simbólicos na sociedade.
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RESUMO
Este capítulo delineia-se na interlocução entre a comunicação de interesse público, na
perspectiva defendida por Duarte (2007), transmidialidade como um fenômeno não
ficcional (FREEMAN, 2016; JENKINS et al., 2009), transmedia literacy (SCOLARI,
2016; LUGO, 2016) e transativismo (SRIVASTAVA, 2011a), para descrever o delineamento conceitual de dois projetos transmídia na área de educação. Buscamos analisar como a noção de transmídia e a abordagem educomunicativa e cidadã permeiam
campanhas de interesse do público na área de educação no Brasil e no Timor-Leste.
Além de um enfoque capaz de considerar modalidades midiáticas não digitais na
construção de narrativas expandidas, buscamos enfatizar a natureza da mediação no
cenário analisado, sendo este um aspecto ainda pouco explorado nos estudos sobre
transmídia. Procuramos compreender de que maneira as instâncias sociais, culturais,
econômicas e políticas se manifestam e se interpõem na produção de uma campanha
transmídia não ficcional na área de educação. E de que maneira, as histórias podem
retomar origens, enfatizando culturas, tradições e pessoas no centro da comunicação
e da educação.
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Diálogos entre transativismo, comunicação de interesse
público e educomunicação
Introdução
Embora Hollywood e seus estratagemas comerciais tenham sido o primeiro
objeto de Marsha Kinder (1991) e de Henry Jenkins (2009; 2012) ao nomearem o
fenômeno narrativo transmidiático característico do processo de convergência, é a
possibilidade de colocar as telas a serviço das histórias de pessoas comuns que tem
mobilizado a atenção recente do autor estadunidense e de outros teóricos dos estudos
sobre transmídia..
Essa preocupação, entretanto, não impediu críticas relativas à abordagem sobre o engajamento e a glamourização da participação do público nas obras Cultura
da convergência e Cultura da conexão (JENKINS, 20012 JENKINS; GREEN; FORD,
2014). Ao destacar a centralidade dos fãs na expansão e polinização de produtos
midiáticos comerciais, Jenkins, na visão de seus críticos (FUCHS, 2011; FISH, 2017),
teria desconsiderado o viés parasitário da indústria sobre o poder criativo daqueles
que alimentam e movimentam a produção em múltiplas plataformas.
Esse debate tomou corpo na Transmedia Earth Conference 2017, na Colômbia,
onde key-note speakers, como Mathew Freeman e Dan Hassler-Forest, defenderam
uma perspectiva analítica mais crítica em relação aos padrões produtivos capitalistas,
a partir de uma visada política do poder participativo dos diversos públicos.
Nesse viés, interessa-nos a abordagem transativista de Srivastava (2011b). Ao
repensar o ativismo no sistema midiático, a partir da cultura participativa, a autora
reforça o viés social e comunitário das redes porosas reticulares e seu potencial de conectividade e enredamento de pessoas, histórias e culturas no entorno de ações para
mutações efetivas.
O processo de configuração de um ativismo transmídia, a partir da geração
de consciência, engajamento, ação e estruturação de transformações, proposto por
Srivastava (2011b), tem como foco a conexão de audiências e agentes de mudança a
partir de suas histórias locais, enfatizando a centralidade dos grupos sociais.
Dar voz aos atores locais, considerando as plataformas disponíveis em cada
realidade, tem sido foco de nossos estudos e ações em comunidades de baixa renda,
com ênfase em dinâmicas transmídia, comunicação de interesse público e premissas
cidadãs relativamente incorporadas às propostas educomunicacionais e de transalfabetização. Esse viés delineia as propostas de planejamento comunicacional em educação transmídia realizadas para escolas públicas no Timor-Leste e Brasil, em 2017,
conforme será apresentado adiante.
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1 Comunicação de interesse público
Duarte (2007) considera a defesa do direito do cidadão de agir em seu próprio
interesse e na advocacia dos interesses coletivos nas mais diversas áreas como a responsabilidade maior da comunicação em ambiente de interesse público. O foco do
autor está no espírito coletivo, no compromisso de colocar a sociedade antes da conveniência de empresas, entidades, governantes ou atores políticos O objetivo central,
defende, “[...] é fazer com que a sociedade ajude a melhorar a própria sociedade”.
(DUARTE, 2007, p. 3).
Ao trilhar esse caminho, a comunicação não deve se limitar à publicidade, às
campanhas unilaterais e à divulgação ou ações com viés focado no emissor, nem no
aparato tecnológico, quantidade de fontes ou persuasão. Deve-se reconhecer a capacidade do cidadão como emissor, produtor de informações e agente ativo nos processos de interação. (DUARTE, 2007).
Comunicar, assim, exige refinamento tanto nas estratégias, quanto na diversidade de instrumentos e agentes envolvidos. Não se trata apenas de propor planos
de ação, mas de envolver e considerar a participação dos diversos públicos em suas
heterogeneidades. Nesse sentido, a comunicação diz respeito à construção de redes,
conexão entre pessoas, sem negar as controvérsias e o confronto de opiniões. Existe
aí uma legítima preocupação com o exercício da cidadania e o compromisso primeiro
com uma pedagogia da compreensão e aprendizagem mútua. Trata-se de reconhecer,
na visada foucaultiana, os enlaces, nós, pertencimentos, presenças e ausências em
complexos dispositivos de saber e poder, percebendo a mediação educomunicativa
como estratégia possível para tensionar lógicas comunicacionais verticalizadas.
No campo da comunicação da saúde pública, por exemplo, Pitta e Magajewski
(2000) enfatizam as mediações políticas, culturais, econômicas e sociais diversas que
compõem um universo no qual, embora muitas doenças estejam sediadas em corpos individuais, devem ser vistas como sintoma coletivo, intimamente relacionado à
quantidade e à qualidade das informações circulantes no ambiente, seja na cidade, no
bairro, ou no país. Mediações são, assim, tomadas como processos estruturantes que
provêm de diversas fontes e incidem nos processos de comunicação, conformando as
interações entre os atores (GÓMEZ, 2006). Entende-se, desse modo, que a cidadania,
como forma mediadora que atravessa relações entre comunicação e saúde pública,
caracteriza-se não apenas pela quantidade ou pela veiculação de conteúdo, mas, sobretudo, pela qualidade da comunicação e envolvimento dos agentes de interesse. A
diversidade de conteúdo e de plataformas disponíveis exige complexo (re)planejamento para resultados eficazes.
Nesse panorama, identificamos relevante lacuna nos estudos sobre transmídia,
muitas vezes focados no produto e nas plataformas, sendo restrita a dedicação à aná-
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lise das diversas instâncias mediadoras e das ações de “prosumidores” conscientes
das possibilidades cidadãs em suas performances e práticas de socialização em universos reticulares amplificados. Assim, situamos o conceito de mediação na proposta
de Arce, Alzamora e Salgado (2014, p. 498), como:
[...] efeito, cadeia de transformações na qual ações de mediadores não devem ser
diferenciadas a priori, pois conformam o social enquanto se tecem conjuntamente.
Todos os atores da cadeia (humanos e não-humanos) agem e são levados a agir, a
traduzir, a transformar, portanto, a mediar.

Esse cenário de pluralidade de vozes e ações, assentado no protagonismo da
cultura local e das tradições como instâncias comunicacionais, avista-se, na dimensão pragmática aqui abordada, como campo fértil para compreender as múltiplas e
complexas articulações que se desenham entre as diversas dimensões mediadoras,
que fundamentam estratégias comunicacionais transmidiáticas.
2 Transmialidade não ficcional, cidadania e educação
Embora a noção de narrativa transmídia proposta por Jenkins (2003), recorrentemente tomada como referencial em análises transmídia, possa estar calcada naquilo
que Alpert e Jacobs, citados por Freeman (2016), interpretam como um “ataque marqueteiro” para “maximizar os lucros” nas práticas do marketing digital, outras abordagens se apresentam quando pensamos o adjetivo transmídia como elemento modificador de substantivos vários, especificamente em uma abordagem não ficcional.
Estudos nesse sentido têm se desenvolvido no campo do jornalismo (SCOLARI, 2013; ALZAMORA; TÁRCIA, 2012; GAMBARATO; TÁRCIA, 2016) e da educação (SCOLARI, 2016; TÁRCIA, 20181; LUGO, 2016). Ainda que também nesses
universos muitas produções se caracterizem mais pelo espraiamento de informações
multiplicadas em rede, em relações comerciais explícitas, consideramos possível um
planejamento transmidiático com vistas a explorar as potencialidades expansivas e a
diversidade de narrativas, com ênfase na participação social ativa da audiência.
Freeman (2016) destaca o uso não comercial das estratégicas transmídia por
pequenos grupos, ao repensarem e aplicarem campanhas midiáticas, como alternativa sociopolítica para informar e unificar comunidades em projetos não ficcionais
de impacto social. “Em um sentido, examinar a transmídia por um enfoque social
significa pensar nela como uma estratégia de engajamento não-fictício” (p. 2), com
ramificações em termos de pessoas, lazer, ativismo, política e sociedade em si.
Artigo de Lorena Tárcia – Transmedia education: changing the learning landscape – a ser publicado no livro
Companion to Transmedia Studies, organizado por Mathew Freeman e Renira Gambarato, em 2018. (Em
fase de pré-publicação).
1
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Explorar as estratégias comunicacionais como conjunto de mediações sociais,
culturais, econômicas e empírico-conceituais, na nossa percepção, apresenta-se como
uma contribuição para um olhar mais aprofundado sobre as promessas implícitas
nas teorias sobre transmidialidade. Em projetos de educação transmídia, tal como
delineados para escolas públicas do Timor-Leste e Brasil, a pluralidade das formas
mediadoras é condição necessária à vitalidade das extensões narrativas e às possibilidades de engajamento social.
3 Educomunicação e ativismo transmídia
Partindo de André e Abreu (2006), no entendimento de que inovação social
distingue-se essencialmente de inovação tecnológica, atribuindo-lhe caráter coletivo e
interação, que visa transformações nas relações sociais, abordamos a transmidialidade e suas potencialidades no âmbito educacional como processo de engajamento em
experiências socialmente inovadoras, não necessariamente digitais.
Nesse sentido, temos como propósito compreender educomunicação transmidiática como uma formação crítica para leitura e apropriação das construções narrativas em perspectiva multiplataforma e multimodal, com foco nas relações dialógicas,
na compreensão dos sistemas de comunicação em fluxo e no fortalecimento de ecossistemas comunicativos polifônicos em espaços educativos (TÁRCIA, 2016)2.
No nosso entendimento, o entrelaçamento entre lógicas horizontalizadas e verticalizadas de comunicação tem permitido não apenas o afloramento de uma série de
novos questionamentos, mas também, e principalmente, a (re)encenação/(re)invenção dos modos de transmissão do conhecimento e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas redes e culturas de sociabilidade.
Em sua compreensão sobre alfabetização transmídia (transmedia literacy), Scolari (2016) refere-se ao conjunto de competências e estratégias informais de aprendizagem que envolve videogames, redes sociais, navegação em entornos interativos
e a criação e difusão de todo tipo de conteúdo em diferentes meios e plataformas.
“Muitos adolescentes são jogadores de vídeo experientes, outros participam ativamente em diferentes redes enquanto alguns produzem conteúdo de todos os tipos e
os compartilham nessas mesmas redes.” (p. 01, tradução nossa)3.
Hovious (2013) propõe o uso de projetos transmídia para desenvolver sete alfabetizações: (1) multimodal (na conexão e entendimento de todos os elementos de
uma história); (2) crítica (por meio da desestruturação e reestruturação de múltiplos
TARCIA, Lorena. Apresentação oral. Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Setembro de 2016.
3
Muchos adolescentes son expertos videojugadores, otros participan de manera activa en diferentes redes
mientras que algunos producen contenidos de todo tipo y los comparten en esas mismas redes.
2
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modos de texto e compreensão de sua complexidade); (3) digital (navegação e compreensão dos componentes digitais de uma história); (4) mídia (cada elemento de mídia deve ser avaliado e compreendido separadamente antes da criação de significado
multimodal); (5) visual (construção de experiências visualmente ricas e compreensão
do papel das imagens nas narrativas); (6) informação (compreender a interatividade
como fator de alfabetização); e (7) jogos (uso do pensamento lógico e estratégico da
gamificação).
Para Lamb (2011), ambientes transmídia ajudam estudantes a explorarem,
procurarem informações e interagirem com seus pares. Santaella (2013) considera a
consciência sobre a linguagem pré-requisito para pensar as questões relativas à aprendizagem e à aquisição de conhecimento. Essa autora defende a compreensão das dinâmicas transmídia como guias para projetos que visam adequar “[...] os processos
educativos às condições cognitivas e comportamentais dos jovens na contemporaneidade.” (SANTAELLA, 2013, p. 231).
Vale, entretanto, ressaltar que a relação entre ativismo midiático e pedagogia
midiática direcionada à ação não se dá sem tensões, como ressalta Hug (2011). No entrelace de distintas constelações midiáticas há diferentes formas de ativismo e aprendizagem. Essa ampla gama de possibilidades abrange ativismo de resistência, ações
coletivas de contestações políticas, formação para apropriação crítica dos meios, uso
dos meios digitais e redes para coberturas alternativas, entre outros. Assim, na perspectiva desse autor, “[…] a perspectiva de uma pedagogia de mídia orientada à ação
não é limitada, desta forma, para refletir o que as mídias fazem para as pessoas, mas,
em vez disso, dá prioridade ao que as pessoas fazem com os meios de comunicação.”
(HUG, 2011, p. 30, tradução nossa)4. Nem sempre, ressalta o autor, os projetos estão
direcionados a uma “[...] participação ativa e permanente na remodelação de uma
esfera pública da vida mediada” (p. 30, tradução nossa).
No nosso modo de ver, uma relevante contribuição de uma educação em perspectiva transmidiática estaria no diálogo entre os atores e na construção colaborativa
de alternativas comunicacionais baseadas nas diversas plataformas disponíveis e culturalmente relevantes, com base na ação dos sujeitos cientes e conscientes.
Assim, acionamos a rede do projeto que aqui se apresenta como proposta
de conexão de saberes em nível local e global, com respaldo das tecnologias de
conexão disponíveis. Nosso objetivo é desenvolver uma metodologia que nos permita
ampliar esse projeto para outros países de língua portuguesa, de tal modo que a
plataforma em construção possa, ela mesma, se configurar como um dispositivo
mediador de extensões cidadãs que coloque os projetos de educação transmídia
La perspectiva de una pedagogía mediática orientada a la acción no está limitada, de tal modo, a reflejar lo
que los medios de comunicación le hacen a la gente, sino que, en lugar de esto, le da prioridad a aquello que
la gente hace con los medios de comunicación

4
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em diálogo e constante expansão. Os procedimentos estão sendo refinados para
promover, primordialmente, a inovação social em comunidades de baixa renda com
recursos tecnológicos limitados, caracterizando-se, assim, como projeto de educação
transmídia voltado para interesse público.
4 Planejamento transmídia para escolas públicas no Timor Leste e Brasil
Começamos com duas propostas complementares, entre 2016 e 2017. A primeira
refere-se ao acordo de cooperação internacional entre Brasil e Timor Leste por meio
de ações integradas entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Centro
Universitário de Belo Horizonte (UniBH) e Universidade Nacional de Timor Lorosa’e
(UNTL)5. O projeto resultou em campanha transmídia de saúde pública para escolas
públicas de Timor-Leste com divulgação ampliada na Televisão Educacional de
Timor-Leste. O segundo corresponde às ações criadas para uma escola municipal
na cidade de Belo Horizonte, Brasil, cujo objetivo é melhorar a comunicação entre
os pais dos alunos e a escola, por meio de uma campanha transmídia baseada,
principalmente, em ações relacionadas a empreendedorismo cidadão na escola e na
internet.
O primeiro projeto envolveu vinte estudantes de jornalismo da Universidade
Federal de Minas Gerais no Brasil, cinco estudantes de jornalismo da Universidade
Nacional do Timor-Leste e dez estudantes de jornalismo, publicidade e artes gráficas
do Centro Universitário de Belo Horizonte.
A proposição foi desenvolvida em quatro etapas: diagnóstico, planejamento,
desenvolvimento e aplicação. Com base em pesquisa de campo realizada em Díli,
capital do Timor-Leste – sob coordenação das professoras Geane Alzamora
(UFMG), Lorena Tárcia (UniBH), Dominica Dwikori (UNTL) e da estagiária docente
Luciana Andrade (UFMG). Participaram da proposta cinco estudantes timorenses
de Jornalismo, 20 estudantes de jornalismo da UFMG, matriculados na disciplina
Laboratório Mídias e Linguagens, ofertada pela professora Geane Alzamora e pela
estagiária docente Luciana Andrade, e cinco estudantes de Jornalismo do UniBH. O planejamento consistiu em proposição de narrativa transmídia voltada
para prevenir problemas de saúde vinculados à promoção de hábitos saudáveis de
higiene, considerando a realidade das escolas primárias em Timor-Leste, conforme
diagnóstico previamente realizado.
Os estudantes da UFMG propuseram a criação de kits educativos consistindo
em um jogo de tabuleiro, teatro, teatro de fantoches, animações de vídeo e quadriA proposta “Parceria Timor/Brasil para comunicação de interesse publico” foi contemplada pelo Programa
de Apoio a Projetos de Cooperação Internacional (PAPCI/DRI/UFMG), Chamada 006/2016 – Of. DRI n.
149/2016.
5
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nhos6. Esse projeto foi encaminhado aos alunos do Centro Universitário de Belo Horizonte, sob supervisão da professora Lorena Tárcia, para o desenvolvimento de kits
a serem enviados e usados por
 professores de língua portuguesa no Timor-Leste. Ao
longo dessa etapa, um estudante timorense foi enviado ao Brasil para completar seus
estudos, sendo uma de suas tarefas no Brasil o desenvolvimento de três programas de
saúde para a Televisão Educacional de Timor-Leste, na perspectiva de formação de
agente multiplicador.
O segundo projeto foi criado para uma escola municipal na cidade de Belo Horizonte, Brasil. A escola tem 470 alunos e está situada em uma área carente da capital
mineira. Com base na experiência anterior em Timor-Leste, o planejamento dessa
campanha transmídia foi realizado por dez alunos da Universidade Federal de Minas
Gerais matriculados na disciplina Laboratório Mídias e Linguagens, ofertada pela
professora Geane Alzamora e pela estagiária docente Luciana Andrade.
O diagnóstico que fundamentou a proposta transmídia se baseou em entrevista
com a diretora da escola, Ignez Nassif, e grupo focal com quinze estudantes da escola
municipal, em idade entre 12 e 14 anos. Foi realizada, então, uma oficina de Design
thinking para escolher o tema da narrativa principal. Seu procedimento é baseado na
criação de um mapa mental, mostrando o pensamento desenvolvido coletivamente
para a solução de problemas (PLATTNER; MEINEL; LEIFER, 2012). Através do
brainstorming, chegamos à conclusão de que o tema empreendedorismo seria ideal
para promover uma aproximação entre a escola e os pais dos alunos. Assim, diferente do diagnóstico em Díli/Timor Leste, que constatou a necessidade de realizar
a campanha transmídia focada em higiene, em Belo Horizonte/Brasil, o diagnóstico
apontou que o tema da campanha transmídia deveria ser empreendedorismo na articulação entre pais, estudantes e escola.
A proposta da campanha transmídia articula-se em torno da hashtag #EuqueFaçoBH, em alusão ao tema do empreendedorismo e ao nome da escola – Escola
Municipal Belo Horizonte. As ações planejadas incluem oficinas sobre empreendedorismo para pais e alunos, a serem ofertadas por profissionais da área na escola,
combinadas a ações no Facebook, YouTube, Whatsapp e blog7. O planejamento
transmídia será desenvolvido por estudantes do UniBH, sob supervisão da professora
Lorena Tárcia e, posteriormente, a campanha será implementada na referida escola.
A expansão da narrativa transmídia proposta envolve planejamento multiplataforma e participação cidadã. De acordo com Jenkins (2012), estes são aspectos
centrais na configuração de uma narrativa transmídia, a qual se desdobra na interseO planejamento estratégico da dinâmica transmídia está disponível em: http://labcon.fafich.ufmg.br/
campanha-transmidia-para-o-timor-leste-revista-em-quadrinhos/.
7
O planejamento estratégico da dinâmica transmídia está disponível em: http://labcon.fafich.ufmg.br/
proposta-transmidia-escola-municipal-de-belo-horizonte/
6
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ção de ambientes midiáticos variados, cada um contribuindo de modo distinto para
o todo. A perspectiva midiática que adotamos se alinha parcialmente às modalidades de transmídia ativismo (SRIVASTAVA, 2011b) e transmedia literacy (SCOLARI,
2016), sem se filiar rigorosamente a nenhuma dessas abordagens. Trata-se, na verdade, de uma perspectiva transmídia bastante singular, pois se configura em conformidade com as especificidades midiáticas e tecnológicas de cada contexto sociocultural
investigado, assim como coloca ênfase na variedade de mediações que atravessa os
hábitos de consumo midiático em cada localidade.
Os dois planejamentos transmídia para escolas públicas do Timor-Leste e Brasil articulam processos de educação para a compreensão crítica das mídias como
componente sociotécnico, político e econômico. Compreende-se os participantes
como sujeitos cientes de seu papel social, agenciadores de redes cidadãs, voltadas às
necessidades de comunidades específicas. Assim, articulam plataformas comunicacionais analógicas, digitais, on e offline para objetivos específicos de comunicação de
interesse público, por meio da formação de redes específicas de interesse.
Apoiamo-nos de maneira mais ampla na noção focaultiana de dispositivo para
desvelar agentes tensionadores, compreender os emaranhados nos quais os atores se
encontram enredados, as linhas de força, os silêncios, discursos de saber-poder. Por
meio dessa perspectiva conceitual, buscamos brechas para a mobilização e construção de campanhas de comunicação transmídia de interesse de públicos específicos,
a partir das histórias, temáticas e elementos comunicacionais portadores de valores
para os agentes envolvidos. Com base nos diagnósticos realizados, concebemos os
planejamentos transmídia com o intuito de incentivar a reconfiguração das linhas de
força por meio de táticas de ação cidadãs relacionadas à expansão colaborativa da
narrativa transmídia.
Na etapa atual, experimentamos métodos e ferramentas com foco na conexão
de pessoas para resolução de problemas. Este tem se constituído em um processo de
reconstrução e compreensão das etapas necessárias para a inserção em territórios
distintos, como agentes externos.
Entre os problemas e barreiras que temos encontrado nesse processo, estão as
urgências dos tempos das escolas, as dificuldades para estabelecer diálogos entre atores distintos, a percepção de que as vontades e necessidades dos vários eixos precisam
estar articulados para o objetivo comum de ações para a mudança e compreensão
dos meios enquanto possibilidades de articulação coletiva para a transformação. Tais
desafios empíricos são compatíveis com perspectiva conceitual e metodológica que
delineia os projetos, fundada na ênfase à diversidade de mediações que atravessam
planejamentos transmídia de interesse público.
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Considerações finais
Tomamos a comunicação de interesse público como parâmetro norteador do
planejamento transmídia que adotamos para escolas públicas no Timor-Leste e Brasil. Trata-se de considerar, em primeiro plano, conforme Duarte (2007), a defesa do
direito do cidadão de agir em seu próprio interesse e na advocacia dos interesses coletivos nas mais diversas áreas como a responsabilidade maior da comunicação em
ambiente de interesse público.
Com base nessa perspectiva, concebemos a transmidialidade como processo
mediador múltiplo e variado, o qual envolve as especificidades sociais, culturais, econômicas e políticas que se manifestam em singulares hábitos de consumo midiático
das localidades investigadas. A ênfase na variedade mediadora delineia nossa concepção de planejamento transmídia, o qual dialoga com as abordagens de transmídia
ativismo (SRIVASTINA, 2009) e transmedia literacy (SCOLARI, 2016), sem se filiar
rigorosamente a nenhuma dessas abordagens.
OsplanejamentosdetransmídiaeducaçãorealizadosparaescolaspúblicasdoTimor-Leste e do Brasil levam em conta modalidades midiáticas variadas, inclusive não
digitais, na construção de narrativas expandidas que demarcam experiências, desejos,
culturas e tradições. O engajamento social é condição necessária para a consolidação
de um planejamento transmídia e, desse modo, é incentivado nas etapas do diagnóstico,
planejamento, desenvolvimento e implementação da dinâmica transmídia proposta.
Assim, compreende-se os participantes como sujeitos cientes de seu papel social,
agenciadores de redes cidadãs, voltadas às necessidades de comunidades específicas.
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RESUMO
A consolidação da era pós-massiva e a aparente superação dos tradicionais veículos
de comunicação de massa (mass media) têm provocado um constante estado de excitação entre usuários das redes sociais online e profissionais da área, sobretudo jornalistas e publicitários. No referido cenário, ao contrário do que se poderia se esperar,
as análises mais otimistas têm partido justamente do campo acadêmico, com teorias
como a de André Lemos e Pierre Lévy (2010), que preveem a superação do próprio
modo de vida capitalista a partir de uma sociedade “ciberorganizada” ou “ciberdemocrática”. Remando contra a maré, o presente ensaio teórico lança crítica negativa
sobre o tema. Tomando como ponto de partida o cruzamento de conceitos como semiformação, indústria cultural e síndrome fascista, presentes em diferentes textos de
Theodor W. Adorno; e de vício e sensação, discutidos por Christoph Türcke na obra
Sociedade excitada (2010), neste trabalho, problematizo a noção do midiativismo
gerado a partir da liberação da palavra como uma superação natural e definitiva do
discurso da mídia tradicional. Proponho que, antes de ser um modo de ressignificação do labor e/ou discurso jornalístico, o midiativismo deve ser encarado como uma
possibilidade de construção contra-hegemônica em uma sociedade cujos indivíduos
têm os sentidos supersaturados pela multiplicação exponencial de estímulos audiovisuais. Nesse sentido, defendo a importância da formação de pessoas aptas a atuar
de forma crítica em tal ambiente. Em consonância com a proposta, relato uma ex-
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Do ensino à práxis:
midiativismo como prática
contra-hegemônica do jornalismo
na sociedade excitada
Introdução
Não é nenhum disparate acadêmico e/ou exercício de futurologia augurar que
as transformações experimentadas pelo campo do jornalismo nas últimas duas décadas servirão de objeto de estudo para diferentes empreitadas investigativas ao longo
do próximo século. Ao contrário, trata-se de reconhecer a complexidade de um período marcado pelo choque constante entre os tradicionais meios de comunicação de
massa (mass media) e a dita era pós-massiva das redes sociais online (ou Web 2.0).
Partindo da assertiva de André Lemos e Pierre Lévy (2010), tal momento seria evidenciado, sobretudo, pela liberação da palavra para os indivíduos, o que possibilitaria
a parcela considerável da classe que vive do trabalho, a autonomia necessária para
a produção e reprodução de mensagens em uma esfera pública efetiva no sentido
habermasiano1 de democracia que é emprestado ao termo, ou seja, não mais hermeticamente blindada pelos princípios burgueses que orientam a ideologia do labor jornalístico, nem, como outrora, concentrada sob a égide hegemônica das tradicionais
megacorporações a serviço da indústria cultural. Assim, a referida transformação da
esfera midiática seria marcada pelo surgimento de “[...] funções comunicativas pós-massivas que permitem a qualquer pessoa, e não apenas empresas de comunicação,
consumir, produzir e distribuir informação” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 25), retirando
dos mass media o monopólio na formação da opinião pública.
Traduzindo esse novo tempo por meio de um modelo de propagação de mensagens extremamente simplificado – e até grosseiro, dada a complexidade de organização de uma rede distribuída como a Word Wide Web (WWW) em suas segunda e
terceira gerações –, pode-se afirmar que, nos últimos anos, a humanidade testemunhou o rompimento do fluxo verticalizado e contínuo da comunicação feita de “um
para todos” (próprio das mídias de massa) e viu o nascimento de uma troca de mensagens mais horizontalizada, formatada em rede a partir de um padrão estruturado
no “todos para todos” (FIGURA 1), particular ao ciberespaço, e capaz de liberar a
Para Jürgen Habermas (2003), um sujeito só faz parte da esfera pública como portador de uma opinião
pública. Para isso, porém, ele necessita das liberdades de expressão, de reunião e de associação. Contudo,
Habermas propõe uma esfera pública que a priori é burguesa. Parece-nos mais adequado assumir a busca da
esfera pública proletária proposta por Oskar Negt e Alexander Kluge (CAMPATO, 2007), resultado de uma
experiência viva dos trabalhadores frente a seu tempo.

1
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expressão pública (CASTELLS, 1999; LEMOS; LÉVY, 2010), universalizando o papel
de emissor, assim como previu Marshall McLuhan em The Gutemberg galaxy (1962).
Tal formatação condicionou uma espécie de euforia coletiva entre usuários das
redes sociais online, profissionais da área – como jornalistas e publicitários – e teóricos, sobretudo a partir do aparente sucesso dos levantes da Primavera Árabe e,
no caso brasileiro, das Jornadas de Junho de 2013, quando se tornaram notórias
diferentes práticas efetivas de midiativismo, como, por exemplo, a cobertura realizada pelo coletivo Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), que
acabou obrigando os veículos tradicionais a redirecionarem o foco de abordagem nas
manifestações, em um primeiro momento pautado na criminalização do movimento
nas ruas.
Figura 1 – Representação simplificada do deslocamento no fluxo de propagação de mensagens.

Fonte: Elaboração própria a partir de Lemos e Lévy (2010) e Primo (2007).
Contudo, considerando a discussão realizada até esse ponto, faz-se necessário
destacar que a euforia e/ou otimismo com a referida libertação do indivíduo a partir
da palavra nas redes sociais online – para além de originar arrepios angustiantes em
qualquer perspectiva teórica marxista, uma vez que inverte o alcance da estrutura e
da superestrutura na organização social – tem contribuído para suprimir questões
fundamentais sobre o tema, como se o debate crítico pudesse insurgir contra essa
nova esfera pública, pretensamente transformada e efetiva, uma espécie de ágora
virtual.
Nesse sentido, alinhando-se com os debates presentes na Teoria Crítica da Sociedade, nesta investigação, propõe-se lançar a crítica negativa (PUCCI, 2012) em res-
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posta a um momento de extrema excitação acadêmica com o papel desempenhado pelo
jornalismo através da prática do midiativismo nas redes sociais online. Cabe esclarecer
que o objetivo não é questionar a premissa – tomada neste ensaio como verdadeira – de
que vivemos um momento de transição, notoriamente marcado pela presença dos indivíduos como coautores significativos da mensagem jornalística, mas, sim, a partir da
investigação proposta, problematizar algumas afirmativas que têm sido naturalizadas
sobre o tema, a saber: i) existe real autonomia do indivíduo nas redes sociais online?;
ii) a referida liberação da palavra é efetiva?; iii) qual possibilidade revolucionária deve
ser vislumbrada quando o conteúdo (re)produzido pelo proletariado na Web é o hegemônico?; iv) possuir as aparentes condições tecnológicas para um discurso contra-hegemônico é suficiente em uma sociedade composta por indivíduos semiformados?
Para problematizar os pontos levantados, parte-se de três pressupostos teóricos que têm orientado as investigações sobre a relação entre educação e jornalismo
no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Filosofia e Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo (Nepefil-Ufes), sendo eles: i) o jornalismo praticado
pelos mass media tradicionais e hegemônicos é um produto da indústria cultural;
esta, a despeito das empreitadas pós-modernas, que buscam comprovar seu suposto
“esgotamento”, ainda continua sendo uma qualificada categoria analítica para se
compreender a dita era pós-massiva, uma vez que a crítica negativa permite localizar
estruturas autoritárias nos novos processos de comunicação (COSTA, 2001); ii) o jornalismo é um processo não formal de educação, tendo em sua concepção ideológica
o papel de fiscalizar o poder político e formar o cidadão para atuar na esfera pública (TRAQUINA, 2012), mas para dissabor de suas possibilidades revolucionárias,
funciona como uma instituição antidialógica, favorável à perpetuação dos modelos
hegemônicos de produção capitalista, e comprometida com o depósito de conteúdos
em indivíduos-objetos (FREIRE, 1968)2; iii) experimentamos, na Sociedade Excitada
(TÜRCKE, 2010), um período propício à proliferação do fascismo, sobretudo a partir
da perda da experiência (BENJAMIN, 1987) e da difusão, pelos mass media na Web
2.0 da síndrome fascista – fenômeno sociopsicológico caracterizado pela identificação psicológica com as elites, pelo preconceito étnico e racial, pela obsessão em relação à sexualidade, pela agressividade reprimida e pelo sadomasoquismo (ADORNO,
2009).
Tomando as questões e premissas apresentadas como norte, optou-se por dividir este trabalho em dois tópicos principais. No primeiro tópico (Sobre jornalismo,
golpes e mentiras), tomando o golpe jurídico-midiático-parlamentar3 de 2016 como
A reflexão proposta por Paulo Freire, em Pedagogia do oprimido (1968), sobre o papel do jornalismo na educação, em parte tem a ver com a problematização inicial deste trabalho. Não obstante, não segue como base
teórica, pois, apesar da inegável relevância para o debate sobre educação, enveredar pelas trilhas do autor representaria um desvio imperdoável da base aqui assumida: como supracitado, a Teoria Crítica da Sociedade.
3
Em respeito aos 54.501.118 votos dos eleitores brasileiros, esta pesquisador reconhece a presidenta Dilma
2

262

PARTE I: Do conceito...

prova objetiva da força desmedida entre os discursos produzidos pelos mass media
e as práticas de midiativismo, reconstrói-se a noção do jornalismo moderno como
signatário do regime ideológico burguês. Para isso, realiza-se uma aproximação dos
conceitos de semiformação (halbildung), indústria cultural e síndrome fascista, presentes em diferentes escritos de Theodor W. Adorno; e vício e sensação, discutidos
por Christoph Türcke na obra Sociedade excitada (2010). O objetivo é mostrar os limites para a prática do midiativismo em uma sociedade superexcitada por estímulos
audiovisuais que ainda é formada em grande parte pelos meios de comunicação de
massa (logo pela ideologia burguesa). No segundo tópico (Por uma educação do midiativismo para a práxis), defende-se a necessidade da formação de indivíduos aptos
a atuar de forma crítica nas redes sociais online. Aqui, a Pedagogia Histórico-Crítica
é apontada como saída possível para a educação crítica de novos midiativistas.
1 Sobre jornalismo, golpes e mentiras
Brasil, 31 de agosto de 2016. O Senado Federal aprova, por 61 votos a 20 e sem qualquer comprovação de crime de responsabilidade, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, concretizando o
golpe jurídico-midiático-parlamentar que leva ao comando do Executivo o vice-presidente Michel Temer. A despeito de toda a mobilização de movimentos sociais e
grupos políticos progressistas nas redes sociais online ao longo do referido ano, o processo é efetivado e as repercussões nas ruas não conseguem a amplitude necessária para
derrotar as forças de repressão e/ou os discursos conservadores propagados pelos mass
media brasileiros, sendo o impedimento, apesar do caráter notoriamente fraudulento4,
encarado com naturalidade por grande parte da população brasileira, que opta por
fazer coro às manchetes dos jornais hegemônicos que integram a indústria cultural.
Para além das repercussões trágicas – corte de programas sociais, congelamento dos investimentos nas áreas da saúde e educação, retirada dos direitos trabalhistas,
entre outros – para os segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora, o processo supracitado engrossa uma lista de acontecimentos capaz de colocar em xeque
o suposto poder revolucionário das redes sociais online e a pretensa efetivação da
ciberdemocracia, realidade anunciada com otimismo por alguns teóricos depois da
Primavera Árabe, sendo Pierre Lévy o mais notório entre eles. Isso porque, na queda
de braço entre os atores progressistas (representados aqui pelas práticas voltadas ao
midiativismo) e os conservadores, pesou mais uma vez na história o poder econômico
Rousseff como a atual e única chefe de Estado do país, sendo o impedimento considerado um golpe “jurídico-midiático-parlamentar”, termo adaptado a partir da discussão feita pelo professor Juremir Machado da
Silva (2016).
4
Sobre o caráter fraudulento do impeachment, recomenda-se a leitura do artigo O golpe nas ilusões democráticas e a ascensão do conservadorismo reacionário, de Marcelo Braz (2017).
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e político dos tradicionais oligopólios de comunicação, em detrimento de qualquer
verdadeiro espírito democrático (quiçá ciberdemocrático), sobretudo por meio da
prática de um tipo de jornalismo que, neste trabalho, definimos por antifilosofia5.
A respeito da relação entre democracia e jornalismo, Nelson Traquina (2012)
observa que “[...] tal como a democracia sem uma imprensa livre é impensável, o
jornalismo sem liberdade é farsa ou é tragédia” (p. 23). Logo, a considerar a situação
brasileira e a premissa do teórico a cabo, deparamo-nos com uma dura realidade:
habitamos uma sociedade em que o jogo democrático é simulado, mas não efetivo,
uma vez que experimentamos a regulação de nossas relações políticas a partir da tragédia e da farsa promovidas em tempo real por um jornalismo que é economicamente
orientado, mas vive sob a máscara fantasiosa da imparcialidade.
Para entender a promiscuidade econômica e política que cerca os mass media,
sobretudo aqueles que se fazem hegemônicos, deve-se relembrar sua constituição e
condição histórica a partir da Revolução Francesa, no século XVIII. Isso porque, desde que foi concebido, o jornalismo moderno está fadado, também, a conviver com a
contradição de ser um negócio que tem no lucro seu objetivo final. Nesse sentido, ao
longo dos últimos dois séculos, parcela considerável da sociedade parece ter se acostumado a ver a realidade todas as manhãs – tal como o personagem kafkaniano Gregor Samsa, que acorda transformado “num inseto monstruoso” (KAKFA, 2002, p.
7) – metamorfoseada em mercadoria, por meio de diferentes reportagens e notícias;
transformação que, além de ser de extremo valor para a sobrevivência dos jornais
como empresas, financia a continuidade das relações de exploração e barbárie que
constituem o estado capitalista no qual esses estão circunscritos.
Nesse sentido, faz-se imperativo lembrar a ideologia liberal que postula um jornalismo economicamente independente dos subsídios políticos, capaz de atuar como
vigilante do poder, porta-voz e formador da opinião pública, desempenhando uma
dupla liberdade (TRAQUINA, 2012): negativa (vigiar o poder político) e positiva
(fornecer informações aos cidadãos para o desempenho de suas atividades cívicas).
Ainda que reconhecendo a relevância histórica da atuação de incontáveis veículos
É preciso destacar que o conceito de antifilosofia apresentado neste artigo não tem qualquer relação com os
debates inaugurados por Boris Groys em Introdução à antifilosofia (2013). Na noção aqui defendida, parte-se
da ideia de filosofia como o uso do saber em proveito do homem, conforme nos ensina Platão em Eutidemo
(2011), um conhecimento cujo objetivo é criar as condições para que o indivíduo supere a ignorância, alimentada pela Doxa – opinião – sobre si mesmo e seu entorno natural e social. Além de se guiar pelo espanto
e pela dúvida, a filosofia guia-se pela razão pautada no diálogo criterioso que requer uma visão de conjunto,
rigorosa e radical da realidade. Em nosso Zetigeist contemporâneo, há diversas atividades que tendem a
dificultar a atitude filosófica. Dentre elas está o jornalismo hegemônico, cuja atividade, em vez de permitir
o início de uma ruptura com o que é senso comum, inverte tal valor, pois torna o saber, pautado naqueles
critérios, uma forma de aprisionar o homem ou um grupo de homens. Em outros termos, na sociedade contemporânea, o jornalismo, elemento central da indústria cultural, tornou-se uma espécie de antifilosofia cuja
atividade que engendra reproduz a doxa.

5
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jornalísticos que buscaram efetivar tal papel, por meio de um discurso contra-hegemônico, é necessário reconhecer que a constante dependência do capital torna, inevitavelmente, tal pretensão uma falácia, sobretudo porque a ideologia do jornalismo
tradicional e hegemônico é a ideologia da burguesia.
Em outros termos, ao transformar a cultura e a representação do mundo concreto em mercadoria, o jornalismo (ponto central da indústria cultural), para além de
apresentar uma falsa reconciliação do universal com o particular, traz dois objetivos
bem definidos, sendo o primeiro deles a geração de lucro para as grandes empresas de
comunicação que a compõe. No entanto, faz-se fundamental considerar a existência
de um segundo – e mais sórdido – objetivo tácito: o controle social das massas, para
que, destituídas de crítica, possam, ao mesmo tempo, legitimar e seguir domesticadas
sob a égide do modelo capitalista.
Para esclarecer tal ponto, é interessante retomar a análise realizada por Adorno
e Horkheimer (1985) no Excurso I: Ulisses ou mito e esclarecimento (presente em
Dialética do esclarecimento). No excerto supracitado, os filósofos utilizam a Odisseia de Homero como uma alegoria que ilustra o racionalismo técnico-científico que
constitui o homem moderno e sua relação com a natureza. De modo especial, discutem o canto XII, no qual se narra a passagem do herói Ulisses pela Ilha de Capri, cuja
costa rochosa era habitada por sereias que tinham um canto belíssimo, porém mortal
para os navegantes. A crítica dos autores figura na astúcia empregada pelo personagem para superar o perigo: para que os remadores não se lançassem nas águas, o
herói pede que lhes tapem o ouvido com cera. O próprio senhor da embarcação, porém, pede para ser amarrado ao mastro, mas não tapa os ouvidos, de modo que pode
testemunhar parcialmente a beleza das sereias sem correr o risco de se jogar ao mar.
Essa passagem permite diferentes análises sobre o estado da cultura no mundo
administrado6. Ao mesmo tempo em que revela uma condição moral fraca no senhor burguês – retomando, de certa forma, a mesma avaliação feita por Nietzsche7 –,
mostra a situação do proletariado, que segue com os ouvidos tapados, impedido de
experenciar – ou seja, de realizar uma Erfahrung8 – a realidade que o cerca. Interessa-nos, de modo especial, discutir a constituição da cera que tapa os ouvidos dos trabalhadores. Entende-se que tal cera é composta pelos produtos da indústria cultural,
6
Para Adorno (2010), o processo civilizatório provoca uma pressão e um sentimento de claustrofobia que
impele as pessoas em direção ao “mundo administrado” pelos princípios mercantis, em que essas pessoas, ao
buscarem refúgio, acabam por ter sua subjetividade esvaziada.
7
Osvaldo Giacóia Júnior (1997) lembra que Nietzsche marca sua oposição à filosofia dogmática em geral e à
sua fonte: Platão e o “platonismo”, termo utilizado pelo filósofo de forma pejorativa para explicar a fraqueza
do homem moderno a partir do cristianismo.
8
A distinção entre Erfahrung (experiência) e Erlebnis (vivência) está centrada no âmago da crítica benjaminiana sobre a sociedade moderna, que perde sua referência no passado e passa a produzir (e reproduzir) uma
mecanização da vida e dos homens (XAVIER et al., 2016).
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logo é nela que o jornalismo e, consequentemente, a ideologia da sociedade burguesa
habitam, impelindo-nos, todos, a remar rumo ao desconhecido sem desfrutar ou conhecer os perigos e prazeres do caminho.
Persistindo na análise do excerto supracitado, faz-se necessário reconhecer o
progresso técnico-científico dentro do sistema capitalista. Afinal, o barco descrito
por Adorno e Horkheimer como alegoria à época deles certamente não é o mesmo
em que temos navegado nos últimos vinte anos a partir das conexões hipertextuais
da WWW, assim como são outros os ardis utilizados para tapar os ouvidos da massa. No entanto, também é imperativo destacar que, por mais que encontremos novas
formas de navegar, as condições objetivas de perigo no mar seguem imutáveis. Sofisticam-se os aparatos, não a fórmula. Logo, não parece muito lúcido aceitar a liberação
da palavra como uma evolução democrática (ou democratização) natural dos mass
media. Ao contrário, se considerarmos que as condições objetivas persistem, as redes sociais online são, antes de tudo, uma expansão da mídia tradicional por meio
de novos oligopólios e conglomerados ainda maiores. Por isso a necessidade de uma
postura melancólica – no sentido benjaminiano – frente ao otimismo com o tema.
Sobre a euforia/excitação mencionada, vale lembrar que em 1996, quando a
Internet ainda engatinhava no Brasil (seu uso comercial havia sido liberado no país
apenas em maio de 1995), a grande circulação das obras O que é virtual?, do filósofo
tunisiano Pierre Lévy (1996), e Sociedade em rede (1999), ainda no original em inglês
(The rise oh the network society), do sociólogo espanhol Manuel Castells, já dava
medida do tom extremamente otimista que nortearia as análises sobre a potência das
novas ferramentas comunicacionais.
Nos dias atuais, tal corrente positiva pode ser ilustrada, sobretudo, a partir
da teoria apresentada por André Lemos e pelo próprio Pierre Lévy no livro O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária (2010), no qual os
pesquisadores projetam a viabilidade de uma ciberdemocracia e/ou cibergovernança
global a partir da autorregulação – ou formação conjunta dos indivíduos – pelo que
designaram como inteligência coletiva. Previsão que encontra suporte, segundo eles,
na premissa de que caminhamos rumo à superação de toda e qualquer forma de totalitarismo, ignorando, assim, a barbárie presente e inerente ao próprio sistema capitalista. Tal perspectiva fica clara na passagem transcrita a seguir, na qual direcionam
as críticas aos pesquisadores herdeiros da tradição da Escola de Frankfurt, a quem
definem como “conservadores”:
O que os conservadores “críticos” não veem é que não se trata de subtração ou
substituição de uma mediação pela outra, mas de um processo de adicionar complexidade e oferecer formas novas de colaboração, comunicação e conhecimento.
Evidenciamos hoje na ciberdemocracia atitudes que buscam democratizar o acesso
e facilitar a produção de informação, aumentar a circulação e o consumo dos bens
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culturais, reconfigurar as diversas práticas e as estruturas da indústria cultural. Para
participar dessa cultura eletrônica, basta conectar-se à rede. [...] Notemos que a crítica frankfurtiana da cultura de massa era que ela criava uma mercantilização da esfera cultural, uma verdadeira indústria cultural, ao mesmo tempo homogeneizante,
empobrecedora, limitadora das potencialidades libertárias, padronizadora, ligada
ao poder totalitário, à imposição (massiva) do gosto, presa à lógica do capital, da
publicidade e do marketing, impondo um gosto padrão, nivelando por baixo o espírito humano. Se pensarmos nos produtos da cibercultura contemporânea, podemos
ver como, na sua grande maioria, eles funcionam justamente contra essa padronização, homogeneização e nivelamento rasteiro. (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 92-93).

No entanto, não é preciso nenhuma empreitada mais vigorosa para identificar
a multiplicação nas redes sociais online, supostamente orientadas pela inteligência
coletiva, de elementos discursivos que são característicos de uma sociedade administrada (ou de um “mundo administrado”, nos termos adornianos) pelos princípios
que regem a lógica pragmática que orienta o capital, próprios do mesmo sistema
ideológico que, desde a Revolução Francesa, habita a superestrutura da sociedade por
meio da indústria cultural.
Ademais, também tem sido comum a proliferação de discursos autoritários e
de ódio que, como mencionado anteriormente, são inerentes à barbárie que é própria
do sistema capitalista. Um excelente medidor dessa realidade é o dossiê Intolerâncias
visíveis e invisíveis no mundo digital, produzido pela agência Nova/SB, que, entre
outros números alarmantes, mostrou que, de abril a junho de 2016, 84% das mensagens postadas por perfis de brasileiros usuários da Web sobre os temas “aparência”,
“classes sociais”, “deficiências”, “homofobia”, “misoginia”, “política”, “idade e/ou
geração”, “racismo”, “religião” e “xenofobia”, tiveram uma abordagem negativa e
preconceituosa.
Assim, ao contrário do que afirmam Lemos e Lévy (2010), é possível afirmar
que assistimos, sim, na era pós-massiva, a discursos que são baseados em uma formação cultural ainda homogeneizante, empobrecedora, limitadora das potencialidades
libertárias, ligada ao poder totalitário, à imposição massiva do gosto e presa à lógica
do capital, que embota as faculdades sensíveis e incentiva o consumo de padrões éticos e estéticos reprodutores de uma semiformação9.

O ponto-chave para entender o conceito de semiformação (halbildung) é diagnosticar que, para Adorno
(2010), existe, de fato, uma crise nos mecanismos de formação (bildung), que, por sua vez, é indício de uma
crise mais ampla da própria cultura (DUARTE, 2003). A semiformação é a incapacidade de o indivíduo produzir uma Bild, uma imagem de si mesmo que não seja aquela mediada pelos produtos da indústria cultural,
cujo objetivo não é o esclarecimento, mas, pelo contrário, produzir o antiesclarecimento.
9
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1.1 Semiformação na sociedade excitada
Para aproximar categorias que são comuns nos escritos de Christoph Türcke
e Theodor W. Adorno, porém menos evidentes ao olhar pouco atento (a saber: os
conceitos de ideologia e as condições semiformativas que levam à síndrome fascista),
faz-se pressuposto fundamental a compreensão de que a sociedade excitada, descrita
por Türcke (2010) – nossa própria sociedade contemporânea, uma sociedade viciada
em imagens, cujos indivíduos têm os sentidos supersaturados pela multiplicação
exponencial de conteúdos midiáticos – é uma extensão (e não uma superação) da
modernidade. A partir desse contexto, percebe-se o equívoco de se tratar as redes
sociais online como “revoluções”. Mais apropriado, de certo, seria tratá-las sem o
prefixo, ou seja, como “evoluções”, próprias e mantenedoras do capitalismo que se
arranja, utilizando a terminologia do próprio autor, sob os moldes de uma “sociedade
da sensação”:
Entretanto, essa palavra não sugere a entrada da humanidade numa nova época, tal
como fizeram as palavras “sociedade pós-industrial”, “pós-moderna”, “de risco”
ou da “informação”, todas palavras chamativas e desviantes. Só porque a sociedade
altamente “tecnificada” não apresenta mais as características tais como máquinas
que ofegam e que exalam vapor e trabalhadores suados, não significa que ela seja
não seja mais uma sociedade industrial, mas sim que penetra microeletrônicamente,
com sua produtividade múltipla e refinada, em todas as áreas de trabalho. (TÜRCKE, 2010, p. 10).

Considerando essa perpetuação do modo de produção capitalista, o primeiro
ponto de convergência entre os autores (Adorno e Türcke) é o conceito de ideologia.
A compreensão de ideologia de Türcke (2010) é a mesma proposta por Adorno e
Horkheimer em Dialética do esclarecimento. De forma semelhante, Türcke (2010)
defende que a ideologia burguesa está presente em todo o processo de produção da
indústria cultural (portanto, do jornalismo). Assim, a estetização/representação da
vida construída por essa indústria não pode ser mais definida como um mero envoltório, que protege o capitalismo: ao contrário, trata-se efetivamente de uma pele (logo
parte biológica, intrínseca e indissociável) do capitalismo. Ao recorrer a essa definição, Türcke retoma o processo histórico de transformação da notícia em mercadoria
na modernidade; rememora o que denomina de “perversão da notícia”, que nada
mais é do que a inversão condicionada pela pressão da concorrência: “ao ser comunicado, porque importante superpõe-se a importante, porque comunicado” (TÜRCKE,
2010, p. 17, grifos do autor). É a partir dessa inversão que Türcke (2010) contribui
para conceituar, de forma definitiva, o jornalismo como produto da indústria cultural, um...
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[...] estágio de desenvolvimento social no qual os bens culturais não mais apenas
circulam como mercadorias, mas já são produzidos em massa, tal qual pãezinhos
ou lâmpadas – com tremendas consequências para a economia pulsional, para a
percepção e para as formas de pensamento e de interação humana (TÜRCKE, 2010,
p. 34).

Ao atualizar o conceito de indústria cultural, Türcke (2010) propõe que as práticas de publicidade, que anteriormente eram relegadas à ação dos industriais para
com os sujeitos, passam a caracterizar, também, o comportamento desses últimos,
que assimilam o comportamento e buscam divulgar a própria vida e o mundo tentando convertê-los em algo mais sensacional. Tal ponto de vista ajuda a explicar a
produção exponencial de mensagens pelos usuários das redes sociais online: ao assimilarem o esquematismo da indústria cultural, as pessoas passam a se considerar
parte dela (logo, parte da ideologia burguesa). Assim, o poder muda de caráter, sofre
“[...] uma mutação, convertendo-se em uma compulsão social generalizada” (TÜRCKE, 2010, p. 38).
Pode-se apontar, portanto, uma relação de causalidade do vício em imagens
e da constante busca da sensação (termo que aqui toma o mesmo sentido proposto
pelo autor alemão: aquilo que, magneticamente, atrai a percepção, o espetacular)
com a semiformação dos indivíduos na era pós-massiva. Se antes se podia ponderar
que a semiformação fazia “[...] parte do âmbito da reprodução da vida sob o monopólio da ‘cultura de massas’” (LEO MAAR, 2003, p. 460), hoje se pode detectar um
refinamento necessário em tal aparelhamento da superestrutura.
A mudança destacada, antes de ser um luxo, parece mais uma imposição necessária para manutenção do controle social sobre indivíduos com sentidos que não se
satisfazem mais com os dispositivos de outrora. Isso ocorre porque o estímulo constante em busca da atenção gera uma hiperexcitação generalizada, uma compulsão
social pela repetição. Assim, a indústria cultural ganha contornos de alucinógeno:
ao mesmo tempo em que promove alívio (condicionando no sujeito um engodo em
forma de falsa liberdade frente a exploração que constitui a realidade ordinária), gera
dependência.
Surge, então, uma relação tão simplista quanto perigosa: viciado em informação, sobretudo aquelas imagéticas, e insaciável na busca por estímulos sensoriais, os
indivíduos consomem conteúdos cada vez mais superficiais. Assim, a semiformação
é levada ao extremo. É esse o indivíduo que capta e manifesta, de forma aguda, as
características da síndrome fascista descrita por Adorno, tornando-se mais suscetível
a desenvolver uma personalidade autoritária. Dotado de uma visão de mundo que
não é própria de sua classe e reprimido pelos barramentos do mundo administrado, o
indivíduo passa a fazer eco a pensamentos totalizantes e, portanto, totalitários.
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Em
outras
palavras,
uma
participação
não
qualificada dos indivíduos nas redes sociais funciona, sobremaneira, como
um amplificador para a ideologia dominante presente no discurso hegemônico dos mass media. Logo, reconhecendo o midiativismo como potência contra-hegemônica, defende-se uma maior atenção para a formação dos atores presentes na
WWW frente os desafios das redes sociais online. O objetivo é tentar frear a expansão
das práticas semiformativas na Web 2.0 (logo, o discurso dominante), uma vez que – insisto! – a mera participação nas redes não é capaz de transformar as condições objetivas
da sociedade. Para isso, é necessário se organizar para um midiativismo efetivo, afinal é
no choque das definições, negando-as e as colocando em xeque, que se tenta elucidar as
questões propostas, em um movimento dialético constante de aproximação entre a práxis
e o pensamento.
2 Por uma educação do midiativismo para a práxis
Conforme mencionado nos tópicos anteriores deste trabalho, é fundamental a
formação de indivíduos aptos a atuar de forma crítica nas redes sociais online. Para
além de qualificar as investidas por meio de práticas de midiativismo, uma educação
para a era pós-massiva permite a construção de novos discursos contra-hegemônicos,
condicionando uma reflexão mais ampla sobre nosso próprio modo de vida. Logo,
ao falarmos da referida formação, a referência é ao sistema de ensino brasileiro de
forma mais ampla, que perpassa desde a formação de leitores na educação básica até
a capacitação de profissionais específicos para atuarem nos ambientes virtuais, como
jornalistas e publicitários.
Considerando o recorte necessário para essa empreitada inicial, este ensaio
foca o debate sobre as possibilidades de formação dentro do ensino superior, mais
especificamente dentro do curso de jornalismo, do qual sairão os profissionais que
atuarão nos mass media e os atores responsáveis por tencionar os debates a partir
dos veículos independentes na Internet. Relata-se, portanto, a partir deste ponto,
uma experiência docente realizada pelo autor deste trabalho com estudantes do curso
de jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A ação pedagógica
desenvolvida teve como foco um retorno aos clássicos do jornalismo para o posterior
debate sobre novas formas de atuação qualificadas no midiativismo dentro das redes
sociais online.
2.1 Pedagogia histórico-crítica: retorno aos clássicos
Um ponto inicial a ser considerado é que as universidades brasileiras – púbicas
ou privadas – funcionam em grande medida como uma espécie de espelho que re-
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produz as relações trabalhistas do sistema capitalista, seja nos cursos de jornalismo,
seja em qualquer área. Na verdade, conforme ponderam Demerval Saviani e Newton
Duarte (2012), todo “[...] o sistema escolar estrutura-se de forma fragmentada, reproduzindo a divisão social do trabalho e a lógica do mercado” (p. 2).
Assim, no ambiente educativo atual, o suposto acesso ao conhecimento pelas
novas tecnologias da informação funciona como camuflagem para a principal contradição que marca a história do ensino no sistema capitalista:
Trata-se da contradição entre a especificidade do trabalho educativo na escola –
que consiste na socialização do conhecimento em suas formas mais desenvolvidas
– e o fato de que o conhecimento é parte constitutiva dos meios de produção que,
nesta sociedade, são propriedade do capital e, portanto, não podem ser socializados
(SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 2).

No referido contexto, ganham força os processos formativos
estruturados na reprodução das relações mecanizadas de trabalho e na
alienação do sujeito por meio de métodos educativos extremamente
tecnicistas. Tal constatação não é nenhuma novidade. Na Alemanha recém-industrializada da segunda metade do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche,
em seus Escritos sobre educação, já criticava a formação dos homens comuns,
voltados para a busca da felicidade identificada com a utilidade e o dinheiro, para
atender as demandas do mercado (NIETZSCHE, 2003).
De certa forma, a solução apresentada por Nietzsche para a sua época é semelhante à proposta histórico-crítica que discutiremos nas próximas páginas deste
trabalho: um retorno aos clássicos. Aqui, porém, não partimos da mesma visão aristocrática ou romântica do filósofo alemão, mas de uma perspectiva libertária, estruturada, sobretudo, na formação humana a partir da perspectiva histórico-ontológica
presente na obra de Karl Marx, afinal, nas palavras de Saviani e Duarte (2012), “[...]
desenvolver um trabalho educativo na perspectiva de superação do modo capitalista
requer uma pedagogia de inspiração marxista” (p. 5).
Em artigo publicado em 2010, Demerval Saviani e Newton Duarte lembram
que o termo “clássico” é utilizado em diferentes acepções: derivado da palavra “classe”, significou inicialmente “de primeira ordem”. Aqui, entendemos a ideia de clássico como algo que é base para os demais, que “[...] permanece como referência para
as gerações seguintes que se empenham em se apropriar das objetivações humanas
produzidas ao longo do tempo” (SAVIANI; DUARTE, 2010, p. 431).
No sentido referido, o estudo crítico dos grandes filósofos, isto é, dos clássicos da
filosofia, é uma via de acesso privilegiada à compreensão da problemática humana,
o que tem grande valor educativo, já que a educação não é outra coisa senão o pro-
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cesso por meio do qual se constitui em cada indivíduo a universalidade própria do
gênero humano (SAVIANI; DUARTE, 2010, p. 431).

Seguindo o caminho proposto por Saviani e Duarte (2010; 2012), a experiência
relatada neste segundo tópico buscou um retorno às obras que podem ser consideradas clássicos do jornalismo literário. O objetivo foi permitir aos estudantes envolvidos no processo educativo o contato com livros que possibilitassem não apenas
identificar a “materialização” (ou objetivação) das teorias e práticas dos mass media
– algo de uma práxis tida como efetiva –, mas discutir contextos histórico-sociais de
formação do próprio discurso e da atividade jornalística, bem como perceber alternativas e experimentações que se contrapõem ao modelo hegemônico, sobretudo a
partir da aproximação entre jornalismo e literatura.
2.2. Literatura como proposta de ensino
Falar do tracejado que divide literatura e jornalismo pode ser a avaliação de
uma linha tênue ou a comparação entre duas galáxias distantes. Essa perspectiva
paradoxal surge, entre outros motivos, pelo processo histórico – ora de afastamento,
ora de proximidade – que une as duas áreas e, também, da aparente impossibilidade
de distinguir de maneira precisa características como forma, estilo e, muitas vezes,
conteúdo naquilo que poderíamos chamar de jornalismo literário, o que, em grande
parte, justifica uma orientação/preferência teórica em não se tratar a reportagem ou
o livro-reportagem como gêneros da literatura, como lembra a pesquisadora Marcia
de Oliveira Pinto (2008): “Teóricos da literatura não incluem na classificação dos gêneros literários o jornalismo, enquanto alguns gêneros não-ficcionais, como a biografia, a epístola e a crítica aparecem na classificação dos gêneros da literatura proposta
por muitos estudiosos da literatura.” (PINTO, 2008, p. 60).
No entanto, o principal fator para essa negação (e consequente afastamento)
é o caráter extremamente burocrático, com contornos industriais de busca pelo lucro, que o jornalismo diário ganhou no último século ao prometer a fiel narração
da realidade. Para além do compreensível, parece óbvio aplicar um tratamento não
literário a um conteúdo apresentado em sua essência como objetivo e fidedigno aos
fatos. Contudo, vale evidenciar que uma das contribuições da era pós-massiva (e das
práticas de midiativismo) está em evidenciar que, ao contrário do que pregou durante
mais de um século a partir de teorias que mais pareciam propagandas, a objetividade e a imparcialidade do jornalismo têm se revelado tão frágeis e fictícias como seu
próprio conteúdo.
É nesse sentido que, conforme destaca Pinto (2008), alguns estudos ligados à
literatura (AMOROSO LIMA, 1960; OLINTO, 1954 apud PINTO, 2008) defendem
que o jornalismo é um gênero literário:
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Os argumentos contrários à não classificação do jornalismo na categoria literária
valem-se da questão da ficcionalidade e da linguagem (estética). Mas onde a literatura vai buscar sua ficção, senão na realidade? O repórter, ao relatar os fatos, já está
inserindo na notícia sua visão dos acontecimentos ou da linha editorial da empresa
na qual trabalha, e assim a notícia, ao sair do real, já ganha um contorno de ficção.
(PINTO, 2008, p. 60).

Tomando a conceituação realizada sobre jornalismo literário, o retorno aos romances-reportagem (ou obras de new journalism), dado o caráter contra-hegemônico da linguagem e da produção presentes nesses produtos, foi a estratégia encontrada
em conformidade com a proposta histórico-crítica de volta aos clássicos defendida
por Saviani e Duarte (2012). Nesse sentido, dentro da experiência desenvolvida na
Ufes, foram escolhidas obras escritas ou publicadas na segunda metade do século XX
que foram marcos experimentais à margem dos mass media. Foram elas:
1) 1968: o ano que não terminou, de Zuenir Ventura (1989). Ao relatar os desdobramentos do emblemático ano de 1968 no Brasil, a obra permite ao estudante contato com um romance não ficcional que mescla rigorosos registros
históricos com um tom intimista (diferente daquele presente nos mass media).
2) Gosto da guerra, de José Hamilton Ribeiro (1969). O autor narra, em primeira pessoa, sua cobertura como correspondente na Guerra do Vietnã, episódio em que perdeu uma perna depois de pisar em uma mina ativa. Ao inserir
o relato psicológico no texto, buscando expor seus sentimentos (a dor, o gosto
da guerra), Ribeiro permite ao estudante o contato com um texto altamente
subjetivo.
3) Abusado: o dono do Morro Dona Marta, de Caco Barcellos (2003). Em uma
retomada do New Journalism, Caco Barcellos mescla realidade e ficção ao narrar o tráfico de drogas e o lado humano do traficante-personagem Juliano VP
em um texto não maniqueísta (sem mocinhos ou bandidos), que foge do senso
comum.
4) A face da guerra, de Martha Gellhorn (2009). A obra traz uma seleção de
reportagens escritas pela correspondente internacional nos campos de batalha
da Espanha, em 1937, da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã, entre outros.
Permite ao estudante ter contato com relatos jornalísticos de alguns dos principais conflitos geopolíticos do século XX.
5) A sangue frio, de Truman Capote (1966). Considerado um marco do New
Journalism, narra o assassinato de uma família em uma cidade de interior nos
Estados Unidos. Permite ao estudante ter contato com a técnica de apuração
de Capote que coloca em xeque noções de imparcialidade e objetividade jornalística.
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2.3 Experiência em Jornalismo de Guerra
A proposta de uma experiência de ensino pautada na pedagogia histórico-crítica e no consequente retorno aos clássicos do jornalismo literário ocorreu durante a realização da disciplina optativa Jornalismo de Guerra, ministrada pelo
autor no 2º semestre de 2015, dentro do curso de Jornalismo do Departamento de
Comunicação Social da Ufes. Com trinta estudantes matriculados e carga horária
de 60 horas, a disciplina teve como núcleo duro da ementa a reconstrução histórica – e a consequente crítica – das práticas jornalísticas estabelecidas pelos mass
media. Assim, a proposta foi, a partir da divisão dos estudantes em cinco grupos,
organizar seminários sobre diferentes clássicos do jornalismo literário pautados
na cobertura de conflitos. A escolha de cada obra visou recuperar um contexto diferente de formação da sociedade no século XX e/ou a discussão de novas linguagens. O objetivo principal era, ao fim da disciplina, produzir diferentes experimentações discursivas e estéticas nas redes sociais online por meio da experiência
com as obras. Para isso, cada grupo precisou criar sua própria narrativa contra-hegemônica (independente) em contextos de conflito na cidade que historicamente
são ignorados pela mídia de massa capixaba, como o assassinato de jovens negros
pelas forças policiais do Espírito Santo, os confrontos motivados pela intolerância
religiosa na Grande Vitória, os casos de suicídio na Terceira Ponte (Vitória/ES) e o
consumo de crack e a fome entre pessoas em situação de rua.
Durante a realização da disciplina, com a apresentação dos seminários e o desenvolvimento das narrativas independentes, foram evidenciadas três observações/
apropriações comuns aos cinco grupos, a saber: i) a experiência com as obras descritas representou o primeiro contato com linguagens jornalísticas estruturadas em primeira pessoa, com a narrativa subjetiva e ficcional evidenciada; ii) da mesma forma,
os livros representaram um primeiro aprofundamento em temas como a Guerra do
Vietnã e a Ditadura Militar; iii) foram encontradas nos clássicos do jornalismo literário possibilidades de contrapor a linguagem hegemônica dos mass media, expectativa
comprovada pela realização dos trabalhos posteriores de conclusão da disciplina.
Considerações finais
Considerando todo o debate teórico realizado no tópico inicial em torno da
constituição e perpetuação da ideologia burguesa dentro da prática do jornalismo na
sociedade excitada, bem como a experiência de ensino apresentada no tópico final,
podemos afirmar e corroborar a relevância de discussões que coloquem a prática do
midiativismo como ponto central de uma construção contra-hegemônica de representação ideológica em nossa sociedade. Para isso, reforça-se o convite às investidas
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em processos de ensino que sejam capazes de formar indivíduos aptos a não apenas contestar os modelos dominantes, mas, sobretudo, a contestá-los com qualidade
dentro de um repertório crítico e dialético. Essa urgência revela-se não apenas pelos
debates teóricos presentes em Türcke (2010), que nos alerta para a aceleração da
semiformação dos indivíduos por meio da multiplicação exponencial de conteúdos
imagéticos rasos nas redes sociais online, mas, também, pela experiência docente,
quando a apropriação das obras sugeridas representou aos estudantes – em sua maioria nos dois períodos finais – o primeiro contato dentro do curso com narrativas jornalísticas em primeira pessoa ou estilo literário. Nesse sentido, pode-se sugerir sem
qualquer reserva que a construção qualificada do midiativismo deve passar também
pela educação de atores que não repitam os modelos vigentes dos mass media na Web
2.0, mas, ao contrário, que subvertam os valores ideológicos e estéticos da profissão
(conforme discutido, valores que pertencem a um grupo social dominante). Assim,
mais do que um resultado ou uma resposta definitiva, essa tentativa inicial de estruturar uma disciplina a partir da pedagogia histórico-crítica traz como contribuição
o convite para novas investidas que coloquem os estudantes como protagonistas no
debate sobre novas linguagens para o midiativismo e de práticas contra-hegemônicas
de jornalismo.
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RESUMO
Neste capítulo, apresentamos um estudo do ativismo digital de favelas, analisando-o
como ferramenta para combater a opressão, a injustiça e o assassinato da juventude
negra e favelada que temos testemunhado em diversas cidades brasileiras e, em especial, no Rio de Janeiro. Isso ocorre em um contexto de preparação, realização e,
agora, pós-realização de megaeventos, como a Copa do Mundo de Futebol de 2014
e as Olimpíadas de 2016. Para alcançar este objetivo, percebemos na antropologia
digital um caminho metodológico frutífero, tomando como base a abordagem netnográfica, assim também como encontros face a face com ativistas. A ideia é compreender melhor como funcionam essas redes de ativismo digital de favelas, analisando
algumas de suas características e táticas. Também exploramos questões como: quais
têm sido alguns dos principais desafios e tensões? Quais têm sido algumas das principais conquistas? E que lições podem ser compartilhadas com outros grupos ativistas
em outros países e contextos? Aqui, gostaríamos de demonstrar que o fenômeno do
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ativismo digital pode ser melhor compreendido quando analisado de uma maneira
imersiva e detalhada, buscando interfaces entre os estudos de ativismo, antropológicos e de mídias urbanas. Dessa forma, mergulhando no caso da Maré Vive, um
“ponto de encontro” de ativismo digital do Complexo da Maré, é possível interpretar
as iniciativas de ativismo digital de favelas como formas de infraestrutura comunicacional urbana, representando recursos fundamentais para vivenciar a realidade cotidiana e, até mesmo, uma ferramenta de sobrevivência em um contexto marcado pela
violência institucional direcionada às populações de favelas.
PALAVRAS-CHAVE: Ativismo digital de favelas. Redes sociais. Mídia urbana. Mídia
comunitária. Mídia e cotidiano.
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Ativismo digital de favelas como formas
de infraestrutura comunicacional urbana
Introdução: o ativismo digital e o combate ao extermínio da juventude negra favelada
Matheus Rodrigues, de apenas 8 anos, estava saindo de sua casa na Baixa do
Sapateiro, Complexo da Maré, para comprar pão, mas, ao descer as escadas da casa
dele, teve sua vida brutalmente interrompida por um tiro de fuzil. A imagem de sua
pequena mão ensaguentada e ainda segurando a moedinha de R$ 1,00 foi estampada
em alguns jornais populares na época. Desde então, uma ilustração, produzida com
base na mesma imagem, também vem sendo usada como ícone de resistência contra
a violência e a letalidade policiais nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Infelizmente, a história de Matheus é apenas uma dentre as de tantas outras crianças e adolescentes que foram mortas vítimas da chamada “guerra contra as drogas”. As graves
consequências desse cenário vêm sendo apontadas por organizações como a Anistia Internacional Brasil. Segundo dados apresentados pela organização, no Brasil,
os índices de homicídio são altíssimos, sendo que mais da metade desses homicídios
tem como alvo jovens entre 15 e 29 anos, entre os quais 77% são negros. (ANISTIA
INTERNACIONAL, 2014). No estado do Rio de Janeiro, tal quadro é particularmente alarmante. Informações publicadas em um relatório da Human Rights Watch
apontam que a polícia teve participação em mais de 8.000 mortes na última década.
Além disso, as estatísticas revelam que um quinto de todos os homicídios registrados
na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2015, por exemplo, foi cometido por policiais.
Entre esses homicídios, estima-se que três quartos dos mortos pela polícia eram negros. (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016).
Se, por um lado, os números são perturbadores, por outro, a situação revela-se
extremamente complexa. É possível observar um padrão em que “a polícia do Rio
reporta esses homicídios como atos de legítima defesa em resposta a ataques perpetrados por supostos criminosos” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016). Confrontadas
com o poder de fogo das facções criminosas, as forças policiais argumentam que
muitas dessas mortes são inevitáveis e resultantes de um uso legítimo de força. No entanto, um número significativo de mortes é representado pelas chamadas “execuções
extrajudiciais”, que ocorrem quando policiais atiram em pessoas desarmadas, atiram
em pessoas pelas costas, ou até mesmo executam pessoas detidas com tiros na cabeça
(HUMAN RIGHTS WATCH, 2016). Relatórios da Human Rights Watch também
apontam que, frequentemente, esses policiais envolvidos em casos de uso ilegal da
força letal buscam acobertar seu comportamento criminoso por meio de ameaças às
testemunhas ou da adulteração da cena do crime.
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Certamente, o tratamento injusto, opressor e violento direcionado às populações de favelas e periferias não é um fenômeno recente no Rio de Janeiro, nem em
outras cidades brasileiras. No entanto, é razoável observar que, durante o período
de preparação e realização dos megaeventos no país, como a Copa do Mundo de
Futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016, houve um agravamento de algumas
dessas desigualdades. Para alguns críticos, como, por exemplo, os membros do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, os projetos de cidade-sede de megaeventos
no Brasil foram marcados por três características principais: 1) a segregação, com a
construção de barreiras físicas; 2) a gentrificação, com o elevamento de preços em diversas favelas “pacificadas” e outras áreas da cidade, o que contribuiu para expulsar
alguns de seus moradores mais antigos; e 3) a militarização da vida cotidiana, que
trouxe consigo uma significativa ampliação do Estado policial e, logo, da letalidade
policial. (COMITÊ POPULAR DA COPA E DAS OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO, 2015).
É, portanto, nesse contexto, que as vozes dos grupos oprimidos e marginalizados ganham força e circulam no ciberespaço, alcançando moradores das próprias
favelas, a quem as iniciativas se dirigem, assim também como de outras favelas e áreas
da cidade. Muitas vezes, tais vozes também chegam à grande mídia corporativa, ou
realimentam outras vozes em outros espaços, criando circuitos entrelaçados de apropriação das tecnologias. Com base nessas questões, nosso trabalho apresenta três
objetivos principais:
a) analisar o ativismo digital como ferramenta para combater a opressão, a
injustiça e o assassinato da juventude negra e favelada;
b) entender como funcionam as redes de ativismo digital de favela, apresentando algumas de suas características e táticas comuns;
c) argumentar que, em um contexto de conflito, o ativismo digital de favelas
representa uma forma de infraestrutura comunicacional urbana, sendo utilizado como importante recurso cotidiano e até de sobrevivência pelos moradores.
Para atingir esses objetivos, temos sido guiadas predominantemente pela antropologia digital e, dentro dessa tradição mais ampla, pela netnografia. Como o
termo cunhado por Robert Kozinets (1998) nos leva a induzir, a “netnografia” seria
uma derivação da etnografia, porém conduzida no ambiente da Internet. Assim, a
netnografia também é uma herdeira da antropologia, sendo baseada em abordagens e
conceitos metodológicos, como a observação participante e a “descrição densa” (GEERTZ, 1973), possibilitando uma compreensão aprofundada sobre as características
peculiares a determinadas culturas. Porém, na netnografia, o objeto de estudo são as
comunidades virtuais (HINE, 2000). Aqui, vale a ressalva de que a tendência entre os
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autores é não mais perceber o “virtual” como algo divorciado ou destacado do “real”.
Como Christine Hine sugere, já que as comunicações mediadas assumem um papel
significativo no cotidiano das pessoas, torna-se evidente que o etnógrafo precisará se
inserir nessas dinâmicas de comunicação mediada de forma orgânica e em paralelo
com qualquer interação face a face que possa vir a ocorrer (HINE, 2005).
Neste projeto, especificamente, realizamos, com a participação de uma bolsista de iniciação científica, um acompanhamento diário das postagens na fan page de
Facebook Maré Vive desde janeiro de 2017 até o momento da redação deste artigo.
Esse acompanhamento vem sendo complementado por notas de trabalho de campo,
escritas com base no que observamos nas fan pages e mantendo o espírito reflexivo,
detalhado e subjetivo que a abordagem da antropologia digital nos oferece. Nessas
capturas regulares de conteúdo, temos analisado, a cada mês, os quatro posts com
maior número de reações, o que inclui o número de curtidas, representadas pelo ícone
do polegar, dando um sinal de positivo; “amei”, representado pelo ícone do coração;
“raiva”, representada pelo emoticon com expressão indignada, “tristeza”, representada pelo emoticon com uma lágrima; e “risada”, representada pelo emoticon que dá
uma gargalhada.
Em paralelo às observações netnográficas, também estamos realizando uma
contextualização dos dados obtidos online, produzindo notas de trabalho de campo
sobre os eventos políticos, culturais e sociais relacionados às postagens coletadas. O
material vem sendo organizado em categorias, de acordo com temas (por exemplo,
violência policial, eventos culturais, comentários políticos etc.). Nesse texto, especificamente, e seguindo orientações de Hine (2000), nossa análise não é conduzida
somente por um dado lugar, ou seja, o Facebook no ciberespaço, mas sim por eventos marcantes que são representativos para ilustrar o papel do ativismo digital no
cotidiano da favela. Além disso, recentemente, demos início à fase de entrevistas em
profundidade com os ativistas da página Maré Vive. Porém, aqui, e antes de discutirmos alguns dos resultados de nossa pesquisa de campo, vamos discutir algumas das
perspectivas teóricas que adotamos neste trabalho.
1 Das tecnologias da libertação, aos territórios midiáticos, até as mídias urbanas
Muitos autores têm se debruçado sobre o papel que as novas Tecnologias da
Comunicação e Informação (TICs) podem exercer para gerar uma mobilização social. À medida que tais tecnologias podem ser apropriadas, “[...] sem a necessidade de
aprovação dos setores poderosos [...] abrem-se portas para a expressão horizontal na
qual a informação provém de um fluxo livre entre as diferentes esferas da sociedade”
(ABELLA, 2016, p. 93-94). Dentro dessa corrente, Manuel Castells representa um
dos maiores expoentes, explorando as possibilidades positivas das tecnologias e do
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ativismo digital para conectar pessoas em torno de uma crença, causa ou sentimento
que podem levá-las à uma ação coletiva e transformadora. Nesse contexto, uma de
suas obras mais citadas é o livro Redes de indignação e esperança (2013), que aborda
algumas das principais revoltas ocorridas em diversos países do mundo, no início da
década de 2010. A publicação teve o mérito de ter sido produzida no momento certo,
promovendo uma análise abrangente de alguns dos mais significativos movimentos
populares, ocorridos em contextos distintos, porém de forma conectada, como a Revolução da Tunísia, as Insurreições Árabes, os Indignados na Espanha e os Movimentos Occupy. Além da atualidade do debate proposto, Castells (2013) também nos
oferece uma espécie de modelo explicativo para o fenômeno dos movimentos sociais
em rede, dedicando uma atenção especial aos elementos comunicativos, culturais e
tecnológicos desses movimentos.
Seguindo uma linha de pensamento semelhante, outros pesquisadores destacam
o potencial emancipador das tecnologias de comunicação e informação, utilizando
o termo “tecnologias da libertação”. Um autor que exemplifica essa perspectiva é
Larry Diamond (2010), que analisou os usos de tecnologias por cidadãos na China
para expor abusos de autoridades cometidos pelo governo. Diamond (2010) define
essas tecnologias como “[...] qualquer forma de tecnologia digital da informação e
comunicação, como os computadores, a internet, os smartphones, as mídias sociais
ou inúmeros aplicativos inovadores” (p. 70). Dessa forma, o caráter descentralizado
e a habilidade que a Internet tem de alcançar rapidamente um número significativo
de pessoas se tornam adequados e favoráveis às demandas das organizações sociais
de base.
Apesar de tais perspectivas fornecerem um referencial teórico relevante para
nossa análise, cabe aqui a ressalva de que seria simplista e até irrealista atribuir às
tecnologias a total responsabilidade pelas revoltas populares e pelo empoderamento de grupos sociais marginalizados. Christian Fuchs (2014), por exemplo, critica
a premissa de que as novas tecnologias acarretem uma participação política mais
ampla, porque tal premissa ignora questões de propriedade, capitalismo e classe.
De qualquer forma, incorporando ou não algumas dessas críticas que apontam um
olhar demasiadamente romantizado e otimista para as tecnologias, os estudos que
se debruçam sobre o ativismo digital têm crescido e ganhado destaque nas últimas
décadas. Alguns autores, como Lance Bennett e Alexandra Segerberg (2012), voltam
a atenção para alguns dos padrões comuns entre o que eles se referem como redes de
ação habilitadas digitalmente. Para citá-los:
Dentro deste modo de rede, as demandas e as reclamações de caráter político são,
muitas vezes, compartilhadas em contas personalizadas, que percorrem as plataformas de redes sociais, plataformas online e listas de E-mail. Por exemplo, o enquadramento de ação personalizado “nós somos os 99%”, que surgiu dos Movimentos
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Occupy dos Estados Unidos, em 2011, rapidamente percorreram o mundo através
de histórias pessoais e imagens compartilhadas em redes sociais como o Tumblr, o
Twitter e o Facebook. Se forem comparadas com muitos protestos de movimentos
sociais convencionais, caracterizados por organizações identificáveis de membros
que lideram o caminho, utilizando bandeiras comuns e identidade coletiva, essas
formas de ação coletiva, que são mais personalizadas e que são mediadas digitalmente, têm sido maiores e têm ganhado escala mais rapidamente, sendo flexíveis
no rastreamento de alvos políticos em movimento e na incorporação de múltiplas
questões. (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p. 742, tradução nossa)1.

Buscando compreender tais dinâmicas de ação coletiva presentes em formas de
ativismo que buscam uma forma antagonista e rebelde de fazer comunicação, temos
também buscado inspiração em duas principais perspectivas teóricas interdisciplinares, buscando os cruzamentos entre comunicação e antropologia – na antropologia
digital (MACHADO, 2017; MILLER; HORST, 2012), assim também como entre comunicação e urbanismo – nos estudos de mídia urbana (GEORGIOU, 2008; AURIGI;
DE CINDIO, 2008). Na primeira perspectiva, como afirma Mônica Machado (2017,
p. 28), temos um “[...] debate da cultura digital a partir de um viés antropológico” e
que se refere também à imersão característica da experiência etnográfica e ao quanto
é possível incorporar interpretações e descrições densas ao processo de pesquisa. Assim, ao pensar sobre a “[...] articulação entre o local e o global, a antropologia digital
investiga os usos sociais dessas plataformas, dialogando entre o particularismo e a
universalidade” (MACHADO, 2017. p. 28). Gostaríamos de argumentar, portanto,
que o olhar antropológico, dotado de riqueza de detalhes e nuances, pode oferecer
uma contribuição significativa para os estudos de ativismo digital e, em particular,
para nossa pesquisa sobre ativismo digital de favelas. Aqui, gostaríamos também de
esclarecer que nosso emprego do termo ativismo digital no lugar de ciberativismo, já
que o último termo traz consigo a carga de um contexto temporal em que havia uma
maior separação entre o real e o virtual. Afinal, como diria Robert Kozinets (2010,
p. 15), que cunhou a denominação “netnografia”, “o virtual é real” e, portanto, não
existiria mais razão para prosseguirmos debatendo se as comunidades virtuais seriam
mesmo comunidades de verdade.
Também vale acrescentar que tais iniciativas ativistas alcançaram significativa
ressonância por conta do contexto marcadamente urbano em que se manifestam. Re1
Tradução nossa para: “In this network mode, political demands and grievances are often shared in very
personalized accounts that travel over social networking platforms, E-mail lists, and online coordinating platforms. For example, the easily personalized action ‘we are the 99 per cent’ that emerged from the US occupy
protests in 2011 quickly traveled the world via personal stories and images shared on social networks such as
Tumbler, Twitter, and Facebook. Compared to many conventional social movement protests with identifiable
membership organizations leading the way under common banners and collective identity frames, these more
personalized, digitally mediated collective action formations have frequently been larger; have scaled up more
quickly; and have been flexible in tracking moving political targets and bridging different issues”.
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centemente, por exemplo, uma pesquisa feita com jovens das comunidades da Cidade
de Deus, da Rocinha, da Penha e de Manguinhos, no Rio de Janeiro, revela que 90%
deles têm acesso à Internet. Essa pesquisa foi resultado do projeto Solos Culturais,
criado pelo Observatório de Favelas com a Secretaria de Estado de Cultura do Rio2.
Dessa forma, é possível concluir que as iniciativas de ativismo digital de favelas representam formas de mídia urbana, o que, por sua vez, nos expõe a um leque de conceitos que podem ser incorporados de maneira produtiva em nosso trabalho. Um deles
é o conceito de territórios midiáticos, utilizado por Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013). Os autores destacam que a era digital é uma era dominada por cidades
e regiões metropolitanas em um nível sem precedentes na história da humanidade.
Dessa forma, em um contexto de cidades altamente midiatizadas, os atores sociais
mergulhados em uma realidade de conflito urbano como é, aliás, o caso do Rio de
Janeiro, utilizam diversas táticas simbólicas para promover representações específicas
de si mesmos. Tosoni e Tarantino (2013), então, apresentam a seguinte definição do
conceito de territórios midiáticos:
Ao falarmos de táticas simbólicas, estamos nos referindo às operações discursivas
realizadas por atores sociais com certas intenções táticas: isto é, de ganharem posições vantajosas dentro de um conflito, fornecendo suas próprias representações
e conotações. Ao falarmos no simbólico, estamos nos referindo a tudo que é pertencente a processos interpretativos e sensoriais. Essas práticas abarcam instâncias
de produção midiática, circulação de conteúdo e negociação de significados; e elas
raramente envolvem uma única mídia. Pelo contrário, mobilizam diversos conjuntos
de plataformas de mídia, dispositivos e conteúdos. Cada elemento desse conjunto
é mobilizado, frequentemente de forma temporária, porque eles fornecem alguns
recursos (cognitivos, emocionais, simbólicos etc.), assim também como carregam
significados e conotações específicas (confiáveis, bem informados, amigáveis para os
usuários etc.). Assim, utilizando uma metáfora espacial, definimos essas montagens
temporárias de conjuntos de plataformas como territórios midiáticos. (p. 577).

Esse conceito de território midiático nos parece útil por se distanciar de uma
tradição teórica “midiacentrada” (no que diz respeito aos meios tradicionais de comunicação, como rádio, TV e jornal), sendo mais voltada às diversas formas de produção de mídia por pessoas “comuns”. Uma das premissas seria a de que, nos grandes centros urbanos, as audiências são formadas também por pessoas que dispõem de
ferramentas tecnológicas com potencial de promover impactos significativos sobre o
que se produz de mídia (TOSONI; TARANTINO, 2013). Dessa forma, é possível observar que esses grupos estão imersos em constantes conflitos urbanos e em espaços
de intensa produção midiática, o que promove um sentimento de “[...] esgotamento
Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI336849-17770,00-DOS+MORADORES+DE+FAVELAS+NO+RIO+TEM+ACESSO+A+INTERNET.html>. Acesso em: 15 nov. 2017.

2
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sobre formas mais tradicionais de mídia” (TOSONI; TARANTINO, 2013, p. 574). É
esse contexto de cidades esgotadas de mídia que faz com que haja uma busca, principalmente por populações normalmente marginalizadas, por novos espaços midiáticos em que consigam fazer valer o seu “eu” e retratar suas experiências a respeito da
disputa de território.
Outros estudos dentro dessa linha voltam-se para as formas mediadas de vivência urbana, analisando a cidade como símbolo e texto e apontando para as maneiras
em que os conceitos de mídia e cidade estão imbricados. Assim, algumas das questões
abordadas são a mediação da vizinhança e da comunidade; respostas comunicativas
a crises urbanas; as maneiras em que a organização e função de algumas infraestruturas urbanas se assemelham à noção de mídia, em um sentido mais amplo; e, por
último, a constatação de que a compreensão das tecnologias e usos de mídia se torna
incompleta se estiver localizada fora de seu contexto urbano3. O estudo de Myria
Georgiou, Wallis Motta e Sonia Livingstone (2016), que analisou as infraestruturas
comunicacionais na comunidade multicultural de Harringay, representa um exemplo significativo dentro dessa tradição. Nessa pesquisa, as autoras sugerem que “[...]
a comunicação e a tecnologia constituem infraestruturas urbanas que moldam as
condições e formas de interação, que, por sua vez, contribuem para possibilitar ou
restringir a constituição das comunidades” (GEORGIOU; MOTTA; LIVINGSTONE, 2016, p. 5, tradução nossa)4. Dessa forma, as infraestruturas comunicacionais,
constituídas em uma gama de sistemas tecnológicos que regulam e administram a
comunicação urbana cotidiana, representam elementos ricos e diversos, embora contestados, de infraestrutura urbana (GEORGIOU; MOTTA; LIVINGSTONE, 2016).
É justamente nessas diversas e ricas maneiras em que o ativismo digital de favelas
representa formas de infraestrutura comunicacional urbana que vamos nos concentrar na próxima seção, que se inicia com uma apresentação da fanpage Maré Vive.
A partir daqui, alertamos que nosso texto trará a primeira pessoa de forma ainda
mais marcada, o que é condizente com a abordagem (n)etnográfica que adotamos em
nossa pesquisa.

2 A Maré Vive relembra, compartilha, conecta e sobrevive
Era um dia nublado e abafado de novembro no Rio de Janeiro. Eu estava na casa de
Renata, minha amiga e parceira de pesquisa. Nós duas nos sentamos ao redor da
mesa, mastigando o pãozinho crocante que tínhamos comprado no mercado ViaUma contribuição bem-vinda, nesse sentido, será o livro The media urban companion, editado por Zlatan
Krajina e Deborah Stevenson, com previsão de publicação pela Editora Routledge em 2018.
4
Tradução nossa para: “communication and technologies constitute infrastructures that shape conditions
and forms of interaction, thus informing the possibilities or restrictions in the constitution of communities”.
3
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nense, que fica perto da Passarela 9. Enquanto dava um gole no café, feito pelo pai
de Renata e abria meu caderninho de anotações, sentia uma mistura de ansiedade
e alegria. Iria finalmente conhecer as pessoas responsáveis pela administração da
página Maré Vive. Enquanto ela elogiava a capa do meu caderninho, ouvimos o
barulho de um helicóptero, que praticamente dava um vôo rasante nas lajes da favela. ‘Helicóptero da PM’, ela disse, ‘já conhecemos pelo ruído’. Logo em seguida,
ouvimos vozes que vinham da porta: Renata! Renata! Renata! Eram eles. Entraram
na casa dela sorrindo e, cada um dos três, me deu um abraço afetuoso, o que contribuiu pra diminuir, mas não eliminar minha ansiedade. Sentamos todos ao redor da
mesa, comemos mais pão e fizemos um refil no copo de café. Aos poucos, eu e Renata fomos apresentamos a ideia da pesquisa, enquanto eles ouviam atentamente.
Finalmente, um deles, Rodrigo5, disse uma frase marcante: ‘começamos em 2014,
em um momento em que houve a ocupação militar da Maré, mas a gente não sabia
bem o que estava fazendo. Na verdade, a gente ainda está procurando entender o
que estamos fazendo’. (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017).

As notas acimas foram produzidas no meu primeiro encontro cara a cara com
os ativistas responsáveis pela produção de conteúdo para a página Maré Vive. Antes
disso, minha bolsista de iniciação científica, Taynara Cabral, já vínhamos realizando
observações netnográficas na página desde janeiro de 2017. O encontro, portanto,
marcou uma segunda fase da pesquisa, em que aliamos nossas observações online
com interações presenciais com os ativistas e usuários da página. Nessa segunda fase,
contamos com a participação de Renata Souza, pesquisadora e moradora da Maré,
que também tem uma longa trajetória como comunicadora popular, tendo atuado
no jornal O Cidadão por 13 anos. Foi Renata que promoveu nosso encontro com os
ativistas do Maré Vive. Voltando às notas etnográficas, é muito interessante observar que Rodrigo pense que nós pesquisadores possamos ajudá-los a compreender “o
que estão fazendo” com a página, uma vez que eles, os ativistas, logicamente se dão
conta, mas ainda não conseguem dimensionar por completo o alcance e a importância da iniciativa. Seria o Maré Vive, então, uma espécie de coletivo? Uma mídia
comunitária? Ou uma simples fan page de Facebook? Estas e outras questões serão
exploradas neste capítulo.
De fato, a página Maré Vive (https://www.facebook.com/Marevive/; @Marevive) iniciou-se justamente para fazer a cobertura da entrada das Forças Armadas na
Maré em 5 de abril de 2014. Hoje, no momento da redação deste capítulo, a página
já conta com mais de 111 mil curtidas6. Dessa forma, embora Rodrigo tenha nos informado sobre sua conscientização acerca da necessidade de “ir além do Facebook”
(NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017), o grande impacto e alcance da
Maré Vive é mesmo proveniente dessa plataforma.
Todos os nomes apresentados neste artigo são fictícios para preservar o anonimato e a segurança dos ativistas.
Além disso, a Maré Vive também está presente no Twitter (https://twitter.com/MareVive), com o perfil @
Marevive, que conta com quase 1.400 seguidores, e no Instagram (https://www.instagram.com/mare_vive/),
com o perfil @mare_vive, que tem, no momento, 1.495 seguidores

5
6
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Em todas as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram), a Maré Vive descreve-se como “um canal de mídia comunitária feito de forma colaborativa. Nossas
notícias são desenvolvidas através da colaboração dos moradores, o canal é feito por
todos nós aqui da Maré” (online). Além disso, a seguinte descrição pode ser encontrada na aba “história” na fanpage do Facebook:
Nossa fonte de informação são os próprios moradores, checamos os informes que
chegam sempre com mais de uma fonte para desenvolver melhor a notícia através de
outros pontos de vista e cruzamento de informações. Mantemos as notícias constantemente sendo atualizadas, enquanto chegam informes e relatos, assim diminuimos
os riscos de cometer erros ou publicar algum dado equivocado. Sua contribuição é
fundamental para que possamos levar as notícias de forma rápida e confiável. Nossa política é manter o anonimato das pessoas que colaboram com a página [...]
Estamos desenvolvendo uma atividade jornalística da mesma forma que qualquer
outro jornal, revista ou TV faria, mas com a nossa visão, sob o ponto de vista da
comunidade do Complexo da Maré. É raro surgir um veículo de mídia disposto a
mostrar o lado da favela e seus moradores. Normalmente somos marginalizados e
mostrados de forma negativa, mas aqui não! Não temos nenhum posicionamento
anti-exército, anti-polícia ou qualquer outro na hora de noticiar um fato. Nosso posicionamento é sempre em favor dos moradores, esse sim é nosso lado e não temos
problema nenhum em assumir isso. Tamo junto, Favela! #marévive. (MARÉ VIVE,
2017, online).

Alguns pontos importantes emergem dessa descrição. O primeiro diz respeito
ao fato de a Maré Vive referir-se a si mesma como um canal de mídia comunitária. Apesar de não estar no escopo deste capítulo apresentar um debate acerca da
definição de mídia comunitária, ou, tarefa ainda mais complexa, uma definição de
comunidade, aqui, é possível perceber o segundo termo como estando associado a
uma região geográfica, seja ela um bairro, uma vila, ou uma cidade (JANKOWSKI;
PREHN, 2002). Essa noção, portanto, aplica-se no momento em que a Maré Vive
afirma estar desenvolvendo uma atividade jornalística sob o ponto de vista da comunidade do Complexo da Maré, perspectiva esta que os veículos de mídia tradicionais
não se mostram dispostos a mostrar. No entanto, diante da era digital, é evidente
que o conceito de “comunidade” vai muito além do aspecto geográfico, referindo-se
também às “comunidades de interesse”, comunidades essas que podem estar geograficamente dispersas, mas que reúnem seus membros em torno de interesses culturais,
sociais ou políticos comuns.
Consequentemente, a tarefa de explicar o que se entende por “mídia comunitária” é igualmente desafiadora, dada a imensa variedade de iniciativas que existem em
todo o mundo, sendo muitas delas de pequena escala e natureza transitória. Ainda
assim, apesar de ser uma iniciativa nascida nas redes sociais, é possível afirmar que a
Maré Vive exerce o papel de mídia comunitária, na medida em que aborda questões
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de interesse da comunidade a quem se destina, a Maré, e apresenta um significativo
potencial contra-hegemônico (GRAMSCI, 1971), dando maior amplitude e alcance
às histórias contadas e compartilhadas pelos moradores.
Além disso, nossas observações netnográficas comprovam que a página, de
fato, possui um caráter colaborativo na elaboração de seus posts, que ocorre quando
os autores publicamente pedem atualizações sobre uma determinada situação na favela e os usuários vão fornecendo em tempo real as informações relevantes, geralmente partindo de diversas áreas distintas do Complexo da Maré. Dessa forma, a página
costuma alcançar métricas significativas de envolvimento, para utilizar o jargão do
próprio Facebook, ou seja, de ações como curtir a página, amar uma publicação, fazer check-in no local, clicar em um link, entre outras. Só para citar um exemplo, uma
publicação do dia 28/11/2017, às 07:54, cujo texto será reproduzido aqui, obteve um
total de 672 reações, sendo que entre essas reações, 494 foram curtidas, 111 foram de
tristeza, 58 de raiva, 4 de “amei”, 3 de espanto e 2 de gargalhada7.
Ontem mais de 10h de operação na NH, PU, RV e Sem Terra.
Hoje helicóptero e caveirão no Pinheiro, Salsa, VJ e Conjunto Espoerança.
Operações essas sempre iniciadas pela manhã no horário de saída pro trabalho
e entrada na escola.
Polícia entra, quebra, ameaça e muitas vezes agride e mata.
Esse é o nosso café da manhã, chumbo!
#MaréVive #MaréSobrevive
(MARÉ VIVE, 2017, online).

Mesmo apresentando essa dinâmica de intenso envolvimento e colaboração
dos moradores com a atualização de notícias, a página não seria bem-sucedida sem
um grupo central de pessoas que fica à frente dela e praticamente de plantão, respondendo dúvidas, verificando atualizações e publicando as notícias que chegam. Esse
grupo é composto por três pessoas, ativistas que já tinham um histórico de produção
criativa popular, trabalhando com audiovisual e fotografia comunitária. No dia em
que nos encontramos, os três entraram na sala logo após termos escutado os sons
opressores do helicóptero da polícia. Ao entrarem e logo após nos cumprimentarem,
os três deslizavam os dedos nas telas de seus celulares. Olhando para baixo, enquanto
parecia digitar algo, Pedro já disse a Rodrigo: “Já temos várias mensagens perguntando se isso é operação”. Rodrigo respondeu: “Você já está respondendo, né?”. Pedro
completou, direcionando-se a mim e a Renata, rindo: “Toda hora perguntam se a
gente não dorme”. (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017).
A conversa com os ativistas revelou-se muito enriquecedora, confirmando algumas das observações netnográficas. Rodrigo afirmou-nos que a Maré Vive costuInfelizmente, não poderemos incluir capturas de tela de todas as publicações discutidas neste capítulo, por
conta da limitação de espaço.

7
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ma mobilizar muito as pessoas, não apenas pelo aspecto do “denuncismo”, que, na
maior parte, se refere às denúncias de moradores contra violações de direitos humanos e abusos de autoridade, mas também pela “memória”. Pedro menciona como
exemplo uma publicação do dia 27/11/2017, quando um dia chuvoso evocou lembranças da infância brincando na chuva. “Aquilo mobilizou mais que publicação em
dia de operação”, observou. (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 1º dez. 2017). De
fato, a publicação que trazia uma imagem de um menino apanhando uma bolinha no
chão na chuva, teve 765 reações (666 curtidas, 87 “ameis”, 9 “gargalhadas”, 2 “caras
de espanto” e 1 “cara de choro”, além de 90 comentários e 20 compartilhamentos).
Fala Favela!?
Chuva veio com força e me trouxe várias lembranças do tempo deinfância. Fala tu,
chovia assim, era certo banho na rua, futebol, queimado, pique, quem disse que
ficávamos doente? Íamos criando imunidade certamente.
Conta aí sua experiência na chuva! Quando criança claro!
#marévive
(MARÉ VIVE, 2017, online).

Além disso, a Maré Vive utiliza como avatar uma imagem de Dona Orosina, conhecida como uma das primeiras moradoras da Maré. O texto que acompanha a foto de
perfil, publicada em 10 de abril de 2015, faz uma homenagem a ela, e também teve um
alto número de reações (553 no total, com 539 curtidas, 13 “ameis” e 1 florzinha roxa8):
A benção dona Orosina!! Uma das primeiras moradoras do Complexo da Maré.
Inspiração pra gente nesses tempos difíceis. Resistência, sem perder as referências.
(MARÉ VIVE, 2015, online)

Os comentários nessa publicação reforçam as observações de Pedro acerca da
importância do resgate da memória da Maré e, de forma geral, das favelas na página:
Cresci junto a casa dela e quando passava mal era ela quem me benzia, eu como
criança achava estranho aqueles galhinhos de arruda irem murchando...(14/04/2015
às 19:55)
Salve! (10/04/2015 às 19:07)
Ela era madrinha de casamento de minha mãe (28/06/2015 às 16:48) (MARÉ VIVE,
2017, online).

Tendo apresentado algumas das características principais da Maré Vive, apresentaremos, a seguir, algumas das principais táticas utilizadas pela Maré Vive dentro
de um contexto de ativismo digital de favelas:
8

Reação que ficou temporariamente disponível no Facebook.
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a) Colaboração: em nossa pesquisa netnográfica, observamos que é frequente o
compartilhamento mútuo de publicações entre diversas páginas de ativismo digital de
favela, como o Coletivo Papo Reto e Nós por Nós. Uma publicação do dia 19/01/2017
do Coletivo Papo Reto exemplifica isso. Nela, o texto faz referência a violações de
direitos que estavam ocorrendo em diversas áreas da Maré:
Desde o início dá manhã a situação está intensa no Parque União e Nova Holanda. São vários os relatos de violações de direitos, esculacho diversos e até roubos,
realizados pelos funcionários dá segurança pública do estado. Sigam o Maré Vive e
ajudem a dar visibilidade a todo esse caos.
#NósporNós
#FavelaSempre
(COLETIVO PAPO RETO, 2017, online)

Aqui, é possível reafirmarmos a importância do compartilhamento de histórias
pessoais e imagens em redes sociais, constituindo assim uma identidade coletiva que
dá a essas iniciativas de ativismo digital um forte caráter de ação orquestrada coletivamente (BENNETT; SEGERBERG, 2012), permitindo uma ampliação do alcance e
impacto da comunicação.
b) Articulações online e offline: o ativismo da Maré Vive vai além das publicações
frequentes nas redes sociais, com a promoção e divulgação de eventos de caráter cultural e educacional. Claramente, a Maré Vive está articulada com muitos outros coletivos
da Maré e de outras favelas, o que pode ser ilustrado nessa publicação do 30/05/2017:
Pessoal interessado em tecnologia, se liga nessa: que tal se juntar numa oficina para
aprender a planejar e instalar uma rede de acesso à internet? Pois essa oficina vai
acontecer de 03 a 07 de julho aqui na Maré. Serão 5 dias de trabalho, alimentação
e transporte garantidos para aprender sobre redes livres. Vc não precisa ter muitos
conhecimentos a respeito, apenas diposição para aprender e executar. Para aprender
mais, acessa o site do projeto e se inscreve aqui: https://redemare.wordpress.com/
formulario/ Espalha pra galera porque são 15 vagas, sendo 5 garantidas pra moradores da Maré. Vem que vem!
#NósporNós
#FavelaSempre
( MARÉ VIVE, 2017, online)

Ou seja, a pluralidade e diversidade das iniciativas de mobilização comunitária
parecem estar bem afinadas com o conceito de territórios midiáticos (TOSONI; TARANTINO, 2013). Dessa forma, reconhecemos a fluidez das fronteiras entre o offline
e o online e percebemos a aptidão característica do ativismo de favela para transitar
entre múltiplos e complexos territórios midiáticos, que incluem as redes sociais, claro, mas também oficinas, eventos e encontros, entre tantos outras formas de reunião.
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c) ativismo de favela como infraestrutura urbana: como os ativistas afirmaram
em nosso encontro face a face, a Maré Vive costuma publicar atualizações em tempo
real quando ocorrem operações policiais na favela. Dessa forma, os moradores costumam consultar a página antes de sair de casa ou no caminho de volta para casa, a
fim de saberem em que áreas estão acontecendo tiroteios. As atualizações constantes são caracterizadas pelo intenso envolvimento dos moradores que respondem aos
pedidos da página por atualizações, geralmente, utilizando a chamada “vamos nos
comunicar”. Assim, é possível identificar a maneira em que a página Maré Vive pode
ser considerada uma forma de infraestrutura comunicacional e urbana, ajudando os
moradores a evitarem áreas de conflitos e representando um importante recurso de
sobrevivência cotidiana.
3 A Maré Vive como infraestrutura (de sobrevivência) urbana
Nesta seção, vamos discutir com mais atenção as maneiras em que o ativismo
digital de favelas e, em especial, por meio das redes sociais, na página Maré Vive, representa uma forma de infraestrutura comunicacional urbana. Para isso, inspiradas
nas diretrizes de Christine Hine (2000), em primeiro lugar, buscamos identificar os
temas e eventos com maior repercussão na página, analisando as quatro postagens
com maior número de reações por mês, ao longo do ano de 2017. Dessa forma, pudemos observar que as publicações voltadas para a realização de uma cobertura sobre
operações policiais estavam entre as que tinham o maior número de envolvimento,
durante todo o ano de 20179. Em segundo lugar, com base nessa observação, vamos
apresentar em detalhes como seria um dia de cobertura de operação policial na Maré
Vive. O dia escolhido para nossa análise foi o dia 27/11/2017, uma segunda-feira.
A primeira publicação do dia 27/11/2017 será reproduzida aqui. Para nos adequarmos à extensão deste capítulo, selecionamos e apresentamos apenas algumas
capturas de imagens e identificamos a frequência das postagens da página em um
dia de operação policial. Com isso, percebemos que a página fez dez publicações em
um período de quase dez horas, sendo que o intervalo mais curto entre postagens foi
de 41 minutos e o mais longo, de 1hora e 38 minutos, atestando o ritmo de plantão
adotado pela página em dias de operações policiais. A postagem que obteve o maior
número de reações foi a de 10:33, que traz uma imagem de uma moto pegando fogo,
enquanto o texto questiona a irresponsabilidade e brutalidade da polícia ao atear
fogo no veículo, colocando vidas em risco, em vez de simplesmente apreendê-lo. Já a
publicação que obteve o menor número de reações foi justamente a última postagem
Postagens que exemplificam esse tema podem ser encontradas nos dias 19 de janeiro de 2017 (captura em
31 janeiro de 2017), 23 feverereiro de 2017 (captura em 28 fevereiro), 17 março de 2017, 30 de março de 2017
(captura em 31 março) e 2 abril de 2017 (captura em 30 de abril de 2017).

9
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que trazia o texto curto “a operação acabou”, o que pode ser justificado pela alta
frequência de postagens sobre o assunto10.
TABELA 1 – Frequência de publicações sobre a operação policial no dia 27/11
(capturadas no dia 28/11 às 23h30)

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Como nos falta espaço para incluir todas as capturas de postagens, incluimos na tabela os links para que o
conteúdo publicado possa ser encontrado

10
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FIGURA 1 – Publicação das 05:17 – primeira postagem do dia 27/11/2017

Fonte: Maré Vive, 2017, online.
Inicialmente, já percebemos uma linguagem de grande familiaridade com a comunidade em questão, o Complexo da Maré, com a referência às diversas áreas da
Maré, por meio de abreviações como NH (Nova Holanda), RV (Rubens Vaz) e PU
(Parque União). Aqui, a linguagem revela como o ativismo digital e a comunicação
popular estão imbrincados. Em sua tese, Leonardo Custódio (2016) utiliza o exemplo
da Escola Popular de Comunicação Crítica (ESPOCC). Para a escola, um dos objetivos principais sempre foi experimentar com as linguagens da comunicação popular
como instrumento crítico e de transformação. E é justamente por meio da linguagem
que os moradores de favelas e periferias podem desafiar as representações dominantes, narrando suas próprias histórias, identificando e resolvendo seus obstáculos relacionados à comunicação. Diante de dois imensos desafios, de caráter social, com
a brutalidade policial, assim também como de caráter espacial e comunicacional,
diante da grande extensão do complexo da Maré, com todos os seus sub-bairros, a
Maré Vive demonstra muita competência ao convocar duas ações comunicacionais,
o “procede”, para atestar a vericidade das informações e o “vamos nos comunicar”.
Além disso, a utilização das hashtags #favelasempre e #vidasnafavelaimportam confirmam seus elementos característicos de colaboração com outros coletivos ativistas
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de favela, assim também como as articulações online e offline, como já discutimos
anteriormente. A última hashtag também representa uma apropriação em português
da hashtag (e movimento originado nos Estados Unidos) #blacklivesmatter.
Além das postagens, também analisamos alguns comentários publicados ao
longo do dia na página da Maré Vive, que ilustram duas questões principais: as maneiras em que a militarização se manifesta na vida cotidiana dos moradores da Maré
e as formas em que as dinâmicas de envolvimento na página representam instâncias
de infraestrutura urbana comunicacional e recursos de sobrevivência em um contexto
violento e opressor.
FIGURA 2 – Comentários de usuários da Maré Vive, recolhidos ao longo do
dia 27/11/2017 (coletados às 23:45 do dia 28/11/2017)

Fonte: Maré Vive, 2017, online.
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A autora Júlia Valente (2014) discute o que compreendemos por “militarização”, um processo de adoção e utilização de modelos, conceitos, procedimentos e
pessoal militares em atividades de natureza policial, dando um caráter marcadamente militar às questões cotidianas. Dessa forma, a favela é vista como território inimigo, e a morte dos moradores de favelas e periferias é, muitas vezes, tratada como
um mero efeito colateral em uma injustificável “guerra às drogas”. É impossível ficar
indiferente aos comentários publicados, em tempo real, durante os dias de operação,
na página da Maré Vive. Ao acordar, em dia de operação policial, o morador precisa
consultar a página para decidir se enfrenta sair de casa. Com isso, milhares de crianças simplesmente não podem ir para a escola, ou ficam sem aulas, prejudicando seu
aprendizado, mães não podem ir ao trabalho que sustenta suas famílias, pessoas precisam contar com a compreensão de seus empregadores, tudo isso em um contexto
que já é de significativa fragilidade de poder aquisitivo e econômico na favela.
Voltando às nossas discussões sobre mídia urbana, autores como Georgiou, Motta e Livingstone (2016) revelam as múltiplas maneiras em que infraestruturas comunicacionais, como, pontos de conexão Wi-Fi, são cada vez mais incorporados ao planejamento e crescimento das cidades. Outros autores, como
Alessandro Aurigi e Fiorella De Cindio (2008), pensam os espaços das cidades
contemporâneas como espaços aumentados (augmented spaces), sendo ressignificados pelas tecnologias digitais. Na página Maré Vive, é possível observar justamente isso: Roberto Silveira, Rua Brasília, João Araújo, uma a uma, cada rua,
cada esquina, cada espaço físico da Maré vai sendo “aumentado” e transportado para o ciberespaço, por meio das redes sociais, à medida que cada morador
vai alertando outros moradores para que possam se proteger. Ademais, autores
como Feigenbaum, Frenzel e McCurdy (2013) sugerem um retorno aos primórdios
da teoria da comunicação e à velha ideia de que o meio é a mensagem, referindo-se aos acampamentos de protesto, às cidades e às ruas como mídias por conta de
suas propriedades comunicativas. Portanto, se a rua é mídia, no caso da Maré Vive,
fica evidente que a mídia também é rua.
Considerações finais
Em nossa pesquisa, com base na antropologia digital, pudemos observar que
iniciativas como a Maré Vive, entre outros exemplos de ativismo digital de favelas,
são caracterizadas por significativas repercussão, impacto e conquistas cotidianas,
algo que nós, pesquisadores e os ativistas percebemos claramente, mas ainda estamos
buscando compreender. De fato, como os ativistas afirmaram, a Maré Vive vai e deve
mesmo ir além do Facebook, tornando-se um ponto de encontro para que os moradores compartilhem a dor e a angústia de viver um cotidiano militarizado, as lembran-
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ças afetivas de pessoas queridas da comunidade, assim também como as alegrias de
poder simplesmente voltar a ser criança e brincar na chuva.
Por meio das histórias e relatos personalizados, do compartilhamento coordenado, da ação coletiva, muitas vezes orquestrada em conjunto com outros grupos
ativistas (BENNETT; SEGERBERG, 2012) e do fluxo, por meio dos múltiplos territórios midiáticos, o ativismo digital obteve algumas conquistas significativas. A Organização Não Governamental Comunidades Catalíticas (Catalytic Communities)
fez um estudo que revelou que, em 2008-2009, os moradores de favelas haviam sido
citados diretamente em apenas 16% dos artigos publicados por oito organizações intermacionais de notícias1. Já no período entre 2015 e 2016, o percentual de moradores
de favelas citados diretamente em textos nessas mesmas publicações havia crescido
para 36% (CATALYTIC COMMUNITIES, 2016). Lógico que muito disso se deveu
ao fato de o Brasil estar nos holofotes da mídia internacional por ter sediado os megaeventos. Ao mesmo tempo, é inegável que houve um considerável ganho de visibilidade e que o ativismo digital de favelas exerceu um papel fundamental neste processo.
A grande questão então passa a ser: se o ativismo busca justamente a visibilidade, o que acontece após alcançar tal visibilidade? E quais são as possibilidades do
ativismo digital de favela, especialmente em um contexto de alta comercialização do
Facebook, em que a plataforma obtém lucros a partir da venda dos comportamentos
e rastros digitais de seus usuários para anunciantes? Como infraestruturas comunicacionais urbanas, precisamos partir de pontos de encontro como a Maré Vive para
pensarmos juntos nas possíveis alternativas, assim também como em políticas públicas para que os moradores possam obter, por meio do Estado, garantias aos seus
direitos, muitas vezes tão básicos quanto o direito à vida, em vez de enxergar nesse
mesmo Estado a feição de um dos principais violadores de seus direitos.
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RESUMO
O engajamento político em protestos tem recebido atenção pública e acadêmica desde as jornadas de junho de 2013. Há pelo menos três temáticas dominantes: (a) formação e natureza dos protestos; (b) seus impactos e significados sociopolíticos; e (c)
polarização política (ex.: MARICATO et al., 2013; FERNANDES; ROSENO, 2013;
NOGUEIRA, 2013; SILVA, 2014). Em todos os casos, ressalta-se a importância de
interações nas redes sociais. Nas análises, um aspecto permanece pouco explorado:
como moradores de favelas perceberam e se engajaram nos protestos? Este capítulo
faz uma análise do engajamento de moradores de favelas atuantes em midiativismo
nos protestos no Brasil em 2013 – as chamadas Jornadas de Junho. O objetivo é demonstrar como desigualdades sociais influenciam práticas midiativistas em favelas.
O trabalho demonstra como vozes de favelas explicitam as diferentes prioridades políticas entre classes sociais no país. A análise é feita sobre materiais coletados durante
pesquisa etnográfica (2009-2016) sobre midiativismo entre moradores de favelas do
Rio de Janeiro (CUSTÓDIO, 2017).
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Desigualdades e prioridades políticas:
(2013)
a partir do midiativismo de favela
Introdução
Desde junho de 2013, o Brasil tem sido palco de diversos protestos. Nesses protestos, brasileiros de diversas idades, gêneros e classes sociais tomam ruas por todo
o país, sobretudo nas capitais, para demonstrar insatisfações com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; para exigir mudanças em formas de governabilidade;
e para demandar investigação e punição nos recorrentes casos de corrupção. Parte
significativa das transformações políticas recentes no país (ex.: a mobilização da juventude por direitos e contra a corrupção, o amplo alcance das investigações contra
os esquemas corruptos de grupos políticos e empresariais, o controverso processo de
impeachment da presidente Dilma Rousseff e a ascensão de forças conservadoras-reacionárias) foi impulsionada por manifestações nas ruas do país.
Ao fazer uma breve revisão de publicações científicas sobre os protestos desde
2013, é possível identificar ao menos três abordagens típicas sobre os protestos: 1)
formação e natureza dos protestos, 2) seus impactos e significados sociopolíticos e 3)
a polarização política que os protestos representam. Esses três tipos de abordagem
possuem pelo menos um ponto em comum: a importância das mídias digitais e plataformas online para a mobilização em massa dos protestos.
Enquanto o asfalto ainda esfriava depois das chamadas Jornadas de Junho de
2
2013 , algumas publicações surgiram buscando compreender as razões e motivações
que levaram à formação dos protestos. Um exemplo foi o livro Cidades Rebeldes: Passe Livre e Manifestações que Tomaram as Ruas do Brasil (MARICATO et al., 2013).
Publicado um mês depois do ápice dos protestos, o livro traz ensaios de autores brasileiros e estrangeiros refletindo sobre as razões locais (ex.: a questão da mobilização
urbana) e globais (ex.: a relação com protestos na Turquia, Espanha, Oriente Médio
e outras regiões) para os protestos brasileiros. De forma similar, outras publicações
(FERNANDES; ROSENO, 2013; NOGUEIRA, 2013) também refletiram sobre as
motivações para os protestos e os impactos sobre o governo. Além disso, esses livros
e outros (ex.: SILVA, 2014; CASTELLS, 2015) buscaram compreender a importância
das interações e das redes online para a formação das manifestações.
É sabido que páginas da Wikipédia não servem como referências acadêmicas. No entanto, a página dedicada aos protestos no Brasil em 2013 é uma referência adequada para compreender a evolução dos protestos
naquele ano. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos_no_Brasil_em_2013>. Acesso em: 4
dez. 2017.
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Com o passar do tempo, alguns estudos focaram tanto os significados sociopolíticos dos protestos, como a polarização ideológica que eles representam (SANTOS,
2015; GOHN, 2016). Em outros casos, (JINKINGS; DORIA; CLETO, 2016; SANTOS; GUARNIERI, 2016; VANDEN; FUNKEN; PREVOST, 2017) refletiu-se sobre a
complexa correlação entre os protestos, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o estabelecimento do governo Michel Temer. A diferenciação entre protestos de
esquerda e direita também tem sido uma temática abordada em trabalhos diferentes
(BOULOS, 2015; SAAD-FILHO; BOITO, 2015).
Tendo exposto essas abordagens típicas sobre os protestos, com este trabalho
eu pretendo seguir um caminho analítico diferente. Neste trabalho, tenho por objetivo refletir sobre formas conflitantes de cidadania no Brasil contemporâneo a partir da
pergunta: como moradores de favelas ativos politicamente por meio do midiativismo
online e offline perceberam e participaram dos protestos de 2013? As narrativas sobre
os protestos feitas em redes sociais por moradores de favelas engajados em midiativismo demonstram como desigualdades sociais podem gerar prioridades políticas
diferentes. Desse modo, este trabalho contribui com as abordagens menos recorrentes
sobre os protestos que incluem análises de classes e desigualdades sociais (ver DAMASCENO, 2017; AVRITZER, 2017). Primeiro, faço uma breve apresentação metodológica. Segundo, uso o contexto dos protestos para refletir sobre a questão da
desigualdade e cidadania no Brasil. Terceiro, defino “midiativismo de favela” e apresento características da participação de moradores de favelas nos protestos de 2013.
1 Metodologia e recorte
A análise neste capítulo resulta de um processo etnográfico e longitudinal iniciado em 2009 com minha pesquisa de doutorado (CUSTÓDIO, 2017). Esse processo
incluiu diálogos com moradores de favelas do Rio de Janeiro engajados em midiativismo e também observações online e offline de suas atividades e discursos. Em termos de orientação analítica, neste trabalho, sigo, em linhas gerais, os princípios da
análise teórica de discursos (DTA – discourse theoretical analysis) (CARPENTIER,
2017). Sob essa orientação, percebem-se as mídias – tanto corporações, quando iniciativas ativistas – não só se como plataformas de circulação de discurso, mas como
“[...] maquinários específicos que produzem, reproduzem e transformam fenômenos
sociais” (CARPENTIER; DE CLEEN, 2007, p. 274). Assim, eu não estou apenas interessado no que o midiativismo de favela diz, mas também em “como” se diz, como
o que é dito “se relaciona” com o que dizem as mídias corporativistas, como tudo
o que é dito e representado “ganha significado” na sociedade e como os “contextos
sociopolíticos” se relacionam e influenciam esses significados. Em outras palavras,
“[...] DTA se torna especialmente valiosa para análises que tenham por objetivo a
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desconstrução das complexas relações entre representações, práticas e identidades, e
a forma que estes fatores contribuem para a geração de (velhos e novos) significados”
(CARPENTIER; DE CLEEN, 2007, p. 278).
2 Protestos, desigualdade e cidadania
Ao descrever a composição demográfica dos protestos desde 2013 no Brasil, há
uma diferenciação problemática entre “movimentos sociais organizados” e “classe
média” (cf. SINGER, 2013). Ao se referir a movimentos sociais organizados no Brasil,
remeto-me a grupos clássicos da sociedade civil, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), grupos
sindicais, grupos de caráter identitário (ex.: as diversas ramificações dos movimentos
negro e LGBTQ) e outros historicamente ligados às lutas populares e à esquerda no
Brasil. E a classe média? Durante e depois das Jornadas de Junho, em 2013, tanto a
cobertura jornalística, quanto as análises acadêmicas demonstravam o perfil predominantemente branco, jovem, secundarista ou com ensino superior, com orientações
tanto progressistas (esquerda) quanto econômico-liberais (direita) da maioria dos
manifestantes nas ruas do país. Por exemplo, uma edição da revista semanal Época (n. 789, 8 de julho de 2013) teve o título O novo ativista digital: A geração que
emergiu das redes sociais e descobriu o poder de levar suas causas para as ruas. Os
entrevistados exemplos desse novo ativista digital eram todos brancos universitários
e abastados.
Em protestos mais recentes, sobretudo nas manifestações contra corrupção
em geral e especificamente anti-PT, esse perfil ficou mais evidente ao incluir não somente jovens, mas outras gerações de pessoas pressionando pelo fim do governo do
PT, defendendo medidas neoliberais e de austeridade, e, em alguns casos, enaltecendo e gritando por intervenção das forças militares no governo federal (VELASCO
E CRUZ; KAYSEL; CODAS, 2015; DAMASCENO, 2017). Nesse caso, classe média
não se refere ao que se considera “nova classe média” – um termo questionável que
ignora qualidade de vida ao designar pessoas pobres que tiveram aumento de renda
nos últimos quinze anos –, mas à “classe média tradicional”, que historicamente se
beneficiou e lucrou das hierarquias e desigualdades sociais no Brasil (POCHMANN,
2012; SINGER, 2013).
Com discussões centradas tanto nos movimentos sociais organizados, quanto
na presença da classe média tradicional, uma perspectiva permanece significativamente negligenciada nas análises sobre os protestos: a das favelas e periferias. Que
moradores de favelas e periferias se fizeram presentes nos protestos é algo sabido (ver,
por exemplo, HOLSTON, 2013). Nesse sentido, uma questão relevante passa a ser,
então, como essas pessoas participaram, analisaram e se posicionaram político-ide-
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ologicamente sobre os protestos. Além disso, podemos também nos perguntar sobre
como as narrativas e análises das favelas e periferias sobre os protestos nos informam
sobre o reflexo da desigualdade nas prioridades políticas demonstradas nas manifestações a partir de junho de 2013.
Em sentido amplo, diversos autores já problematizaram o impacto das desigualdades sociais sobre as definições e experiências de cidadania no cotidiano brasileiro. Por exemplo, Jessé Souza escreve extensivamente sobre a diferença entre cidadania e subcidadania (SOUZA 2005; 2009; 2012; ver também HOLSTON, 2008). Para
ele, indivíduos com maior capital cultural e mais produtivos em termos neoliberais
possuem mais privilégios. Desse modo, estão mais próximos da ideia clássica de cidadania, em que todos são iguais e merecedores de respeito e dignidade sob leis que
sigam e estabeleçam regras igualitárias. Ao contrário, trabalhadores pobres recebem
e, em muitos casos, compartilham do estigma que os coloca como merecedores das
discriminações e da falta de respeito social devido ao status que possuem na hierarquia de classes no Brasil.
Por esse motivo, neste trabalho, defino cidadania não como status legal ou eleitoral, mas como uma identidade política construída por meio de ações que objetivem uma verdadeira universalidade de liberdade, igualdade e dignidade na sociedade
(MOUFFE, 1992; ISIN; TURNER, 2002). A partir dessa compreensão processual e
construtivista de cidadania, a atuação política de moradores de favelas e periferias
por meio do midiativismo é uma forma material e simbólica de constante contestação da discriminação endêmica, da repressão estatal, e da naturalização da percepção
generalizada – inclusive entre outros moradores de favelas – de que favelados são
subcidadãos. Assim, adotar o midiativismo de favela como lente de observação dos
protestos significa incluir todo esse processo de resistência em consideração.
3 Formas diferentes de midiativismo
Nesta seção, lido com duas questões: o que exatamente significa “midiativismo”? Qual a razão para especificar a forma de midiativismo tratada neste capítulo
como “de favela”? Em geral, “midiativismo” refere-se ao uso de tecnologias de mídia,
gêneros comunicacionais (ex.: fotografia, produção audiovisual) e jornalismo para
questões políticas. Nesse sentido, não é possível tratar o midiativismo como uma
questão essencialmente progressista. Assim como há práticas midiativistas em lutas
por justiça social e direitos humanos, também pode se dizer que há formas moralmente conservadoras, economicamente liberais e em alguns casos reacionárias de midiativismo também. Exemplos no Brasil incluem grupos como o Movimento Brasil
Livre (MBL) e Revoltados Online. Alice Mattoni (2013) desenvolve uma tipologia
que considero relevante para descrever o que midiativismo significa. Mattoni faz uma
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distinção entre três tipos de ativismo que caracterizam midiativismo: nas, sobre e
através das mídias.
Ativismo na mídia acontece quando pessoas usam tecnologias da informação
como “[...] espaços para subverter símbolos e ícones representando os tópicos nos
quais ativistas agem” (MATTONI, 2013, online). Se pensarmos no Brasil atual, podemos citar como exemplos de ativismo na mídia os usos da Internet, telefonia celular e
outras tecnologias digitais para contestar representações errôneas e preconceituosas
de grupos sociais e levantar debates públicos sobre temas políticos por meio de textos, “memes”, vídeos remixados e outros formatos de materiais circulados nas redes
sociais e aplicativos.
Ativismo sobre as mídias tem como objetivo “[...] reformar políticas midiáticas
em níveis nacionais e transnacionais” (MATTONI, 2013, online). No Brasil, há mais
de cinquenta anos, as lutas contra o poder político dos conglomerados privados de
mídia e os movimentos de comunicação comunitária e popular representam as duas
faces das lutas pela democratização da comunicação (PAIVA; SODRÉ; CUSTÓDIO,
2015).
Finalmente, Mattoni define ativismo através das mídias como processos de
produção de informação e mobilização por meio do uso de aparelhos e plataformas
midiáticas. No contexto brasileiro, a proliferação das novas tecnologias de informação e comunicação contribuiu para a facilitação de interação mediada entre e dentro
de movimentos sociais tradicionais (sobre o MST, por exemplo, ver SARTORETTO,
2015). Ao mesmo tempo, novas formas de ações coletivas por meio de mídias online e
offline ganharam força discursiva e alcances maiores de suas falas. Exemplos incluem
movimentos identitários (ex.: movimento LGBTQ, o feminismo negro) e mesmo movimentos conservadores-reacionários.
É nesse contexto e apresentando características de ativismo na, sobre e através
das mídias que se encontram as práticas às quais me refiro como “midiativismo de favela”. Por midiativismo de favela, entendem-se ações coletivas e individuais na, através da, e sobre a mídia como esforços para gerar conhecimento crítico sobre barreiras
e injustiças no cotidiano. Essas ações contestadoras derivam de e/ou levam ao alcance
da cidadania entre moradores de favelas a partir da prática cidadã. Ao se engajar em
midiativismo de favela dentro, fora e por favelas diferentes para gerar debates sobre
esses assuntos e para mobilizar mais ações contra ou em reação às consequências das
desigualdades sociais.
O uso da palavra “favela” como sufixo não é simplesmente uma forma de localizar geograficamente as práticas que o conceito representa. Destacar “favela” é uma
forma de distinguir as características políticas e ideológicas que diferenciam a prática
midiativistas feita em favelas daquela desenvolvida fora das favelas. O midiativismo
não favelado que atua em frentes progressistas (sobre a Mídia Ninja, por exemplo,
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ver BRAIGHI, 2016) tende a atuar em defesa dos direitos humanos e de justiça social
a partir de valores e ideais. Em contraste, moradores de favela engajados em midiativismo de favela atuam também contra experiências concretas, urgentes e, em muitos
casos, que ameaçam suas vidas. Demonstrar essas diferenças irreconciliáveis entre
midiativismo de favela e midiativismo não favelado não é dizer que uma forma é mais
genuína do que a outra, mas enfatizar que “existem diferenças” fundamentais. E essas diferenças não são intencionais, mas estruturais e culturais definidas, sobretudo,
pela desigualdade social ilustrada, por exemplo, pela distinção entre asfalto e favela.
São essas diferenças, acredito, que fazem a participação de moradores de favelas engajados em midiativismo ser tão peculiar e informativa sobre as diferentes prioridades políticas durante os protestos.
As atividades de cinco pessoas que entrevistei servem como exemplos de práticas midiativistas de favela (para exemplos mais detalhados, ver CUSTÓDIO, 2017).
E-1 (Entrevistado-1) e E-2 são membros de coletivos de produção audiovisual dedicados ao registro de histórias e do cotidiano de favelas por meio de fotografias e filmes
documentários produzidos com diferentes níveis de participação de outros moradores de favelas. A ideia desses coletivos é criar imagens e narrativas que representem
a favela de forma positiva em contraste à narrativa predominantemente negativa das
grandes empresas corporativistas de comunicação. E-3, E-4 e E-53 também atuam
em coletivos cuja principal plataforma é as redes sociais. Esses coletivos organizam
atividades culturais, promovem encontros e desenvolvem iniciativas para revitalizar
espaços públicos em diferentes favelas do Rio de Janeiro. Além de usar as redes sociais para atuar em rede com organizações de sociedade civil e mobilizar outros moradores, esses coletivos também denunciam crimes e a violência policial em favelas.
4 Protestos de 2013 a partir do midiativismo de favela
A seguir, identifico momentos distintos nos protestos de 2013 a partir das narrativas dos cinco ativistas e militantes de favelas citados anteriormente. As Jornadas
de Junho foram protestos inicialmente mobilizados online (chamados de “atos”) pelo
Movimento Passe Livre (MPL) contra o aumento das passagens de ônibus por todo o
país. Se pensarmos todo o mês de junho como um mês de protestos, podemos dividi-los superficialmente em três etapas4. Na fase inicial (até o dia 17), os protestos por
todo o país tinham o foco claramente definido na redução do valor das passagens.
Entre o dia 17 e o dia 20 ocorreram os protestos com maior adesão. Foi nessa etapa
que governantes, sob pressão, cancelaram o aumento das passagens para aquele ano.
E-1, E-2 e E-3 são homens. E-4 e E-5 mulheres.
Para outra apresentação das características dos protestos de 2013, ver <https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos_no_Brasil_em_2013>. Acesso em: 4 dez. 2017.
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Após o dia 20, com a meta da redução das passagens atingida, os protestos tiveram
inúmeras demandas (ilustradas, por exemplo, pela diversidade de cartazes individuais) e conflitos ideológicos. Apesar de perderem força e se dissiparem até o final daquele mês, as Jornadas de Junho apresentaram aspectos de polarização e conflito que
dominariam as manifestações populares nos anos seguintes.
4.1 A favela na primeira etapa dos protestos
O perfil predominante entre os membros do MPL e organizações estudantis
(ex.: UNE, UBES) em diversas capitais do país era de jovens brancos e universitários.
No entanto, havia também representantes – não necessariamente de mesmo perfil
demográfico e socioeconômico – de movimentos sociais (ex.: MST, MTST), partidos
políticos de esquerda (ex.: PSTU, PC do B) e movimentos populares de trabalhadores
pobres (ex.: por moradia e contra a violência policial nas periferias) apoiando os protestos nas ruas. A redução das passagens do transporte público serviu como demanda
comum entre a militância de lutas progressistas tão distintas.
Foi nesse contexto que moradores de favelas atuantes em midiativismo que eu
acompanhava aderiram aos protestos. O entusiasmo ficou evidente, por exemplo, no
uso das redes sociais para convocar contatos e seguidores para tomar as ruas sem enfatizar a questão favelada. Fora do contexto em que foram escritas, algumas postagens de
E-3, E-1 e E-4, por exemplo, não definem se eles são ou não moradores de favela.
E-3 (04/06/2013): “[...] Não tenho partido político, mas sou um político social. É
preciso participar da política – da Política Pública. Vamos desenvolver, apresentar,
exigir e, quando não der mais para dialogar, [faremos] O QUE JÁ ESTÁ ACONTECENDO. Aí parceiro, aí devemos fazer como o povo tem feito em outros países: cair
pra dentro, derrubando poderes e revirando a cidade, o estado, o país!”
E-1 (10/06/2013): “Hoje tem ato contra esse assalto. Renderam o Rio e estão nos
cobrando muito caro para continuarmos reféns. Concentração na Praça Cinelândia
às 17:30. Encontro com vcs lá!”
E-4 (16/06/2013): “#oGIGANTEacordou”

Chamados e hashtags como #ogiganteacordou e #vemprarua são exemplos
dos tipos de texto de todos aqueles envolvidos nos protestos, moradores de favelas
ou não. Em alguns casos, porém, o chamado era específico. Postagens de E-5 e E-2
demonstram como uma das hashtags dos protestos foi adaptada por vozes faveladas.
E-5 (12/06/2013): “Partiu Candelária amanhã!!! 17 horas!!! Vem pra rua, Morador!!!”
E-2 (13/06/2013): “Vem pra rua, morador!”
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A hashtag #vempraruamorador pode ser compreendida como “saia da favela,
morador”, tanto para ocupar as ruas da cidade com sua presença física, quanto para
estar presente e demandar o mesmo tratamento de cidadãos que recebem as classes
mais abastadas.
Mesmo as análises e narrativas dos confrontos nos protestos e da violência
policial – algo familiar nas lutas faveladas – ganhavam um tom mais geral sem necessariamente refletir a visão da favela na primeira etapa. E-1, por exemplo, fez diversos
registros fotográficos dos protestos em que participava. Em uma de suas postagens
convocando manifestantes, E-1 compartilhou um vídeo sobre a violência policial nos
protestos5 e escreveu:
E-1 (08/06/2013): “Segunda você tem que ir também. Se não, fudeu!!! Proteste e proponha, vamos pro embate... Quem tiver galão velho, faça seu escudo contra as balas
de borracha.”

De forma similar, E-3 também compartilhava táticas para diminuir ou resistir à
repressão policial nas ruas. Uma de suas postagens fazia referência ao uso do vinagre
como um antídoto para os efeitos das bombas de efeito moral lançadas por policiais
contra manifestantes:
E-3 (14/06/2013): “Na boa, sou quase um mafioso, tem um vinagre na geladeira e
dois no armário!”

E-5 também contribuía para as narrativas sobre as experiências da repressão
que os manifestantes sofriam. Sua postagem para descrever o que tinham vivenciado
nos protestos e ao mesmo tempo para acalmar aquelas pessoas que acompanhavam
suas atividades serve como exemplo. Ela disse:
E-5 (18/06/2013): “Gente, meu celular acabou a bateria, cheguei em casa agora com
[E-3] e [E-4] e estamos bem. Mas a manifestação foi intensa. Da Cinelândia fomos
para a ALERJ e lá a tropa de choque já estava nos esperando jogando bombas e tiros
de borracha. Aí começou a confusão total e a quebradeira por todas as partes. [...]”

Esses tipos de narrativas foram parte do processo de informação e mobilização.
No entanto, nessas postagens, os entrevistados ainda descreviam suas experiências
de uma forma geral, sem necessariamente relacionar o que vivenciavam nos protestos
com suas identidades faveladas.
Jornal A Nova Democracia (8/06/2013). Título: Manifestantes tomam as ruas e enfrentam a PM contra o
aumento das passagens no Rio. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VQqjtXEC3SA>. Último acesso em: 4 dez. 2017.
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O mesmo pode ser dito sobre as produções midiativistas geradas e/ou compartilhadas pelos entrevistados na primeira etapa dos protestos. Em geral, as fotografias,
textos e materiais audiovisuais que circulavam lidavam com os protestos como um
todo, não com uma visão sobre a participação de moradores de favelas nas manifestações. E-2, por exemplo, compartilhou um minidocumentário6 produzido por uma
produtora de audiovisual e coletivos multimídia. Mesmo com a presença de moradores de favelas na equipe, o vídeo trata os protestos de forma geral.
E-2 (11/06/2013): “Na minha opinião, ainda não é a forma que iremos atingir quem
realmente precisa ser despertado para a luta por direitos. Mas estamos caminhando
a passos largos para a indignação, o que já é o muito importante. O povo tem que
entender que lugar de luta é nas ruas, e se perdeu a novela pelo engarrafamento paciência. Documentação da Três Filmes sobre as manifestações de ontem.”

Essas documentações providenciavam narrativas que serviam como alternativas à cobertura dos grandes meios de comunicação. Em geral, assim como a maioria
dos manifestantes, os moradores de favelas que acompanhei fizeram midiativismo
sobre a mídia em forma de críticas à cobertura do protesto. Por exemplo, E-3 disse
em uma de suas longas postagens convocando manifestantes:
E-3 (11/06/2013): “[...] Vale relembrar que a mídia e o governo querem deturpar o
sentido real das manifestações rechaçando-as como badernas e vandalismo, mas
não mostram que em todas as manifestações hoje, o confronto inicial parte das Tropas de Choque. O cidadão (mesmo nesta constituição falida e falsa) tem seu DIREITO ASSEGURADO no artigo V, para manifestar seu pensamento, expressar sua
opinião, e manifestar-se! [...]”

Em outra postagem, E-1 também questionou o tipo de cobertura dos protestos
como atos de vandalismo. Ele disse:
E-1 (14/06/2013): “Não é que não quebraram, picharam e atearam fogo nos lixos. É
que a comunicação que muitas vezes chega até você é só essa. Existem milhões de
interpretações sobre a manifestação de ontem. A que eu participei foi a que me fez
chorar de emoção por um recomeço e de indignação pelo estado.”

Ao mesmo tempo, moradores de favelas engajados em midiativismo produziam, compartilhavam e celebravam a participação de fotógrafos, jornalistas e coletivos multimídias de favelas nos protestos. E-5, por exemplo, exaltou o trabalho feito
por aqueles que se dedicavam a fazer uma cobertura dos protestos a partir do olhar
da favela. Ela disse:
A produtora Três Filmes (www.tresfilmes.com.br) produziu e publicou vídeos que documentavam atos diferentes das Jornadas de Junho. O filme em questão na postagem de E-2 foi 2.95. Disponível em: <https://
vimeo.com/68159118>. Acesso em: 4 dez. 2017.
6
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E-5 (17/06/2013): “Parabéns ao Imagens do Povo7 e aos fotógrafos populares que
estão fazendo a cobertura de todas as manifestações que estão rolando! A imprensa
livre está presente e nóis dá favela tamu de olho! FAVELA NA RUA! Isso é REVOLUÇÃO!”

4.2 A favela na segunda etapa dos protestos
Na segunda etapa dos protestos (entre os dias 17 e 20 de junho), o número de
manifestantes nas ruas aumentou. Com isso, políticos por todo país começaram a demonstrar preocupação com a repercussão da pressão das ruas e as reações de ultraje
diante da repressão policial no Brasil e no exterior. No dia 21 de junho, por exemplo,
a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento8 em rede nacional para refletir
sobre a força dos protestos (naquele momento, os aumentos das passagens já haviam
sido cancelados) e também para prometer mais medidas por transparência e por mais
combate à corrupção na esfera política. Apesar da aparência de vitória dos manifestantes, o cenário nas ruas durante a segunda etapa era de polarização.
Crescentes conflitos dentro dos protestos entre os manifestantes “sem partido”
e aqueles relacionados a movimentos sociais tradicionais evidenciavam as diferenças
de prioridades políticas. De um lado, um grupo predominantemente formado por
representantes da classe média tradicional justificando sua presença nas ruas como
uma luta apartidária contra a corrupção, sobretudo, representada pelo governo do
Partido dos Trabalhadores (PT). Do outro lado, movimentos sociais, moradores de
favelas e aliados de esquerda uniam suas lutas específicas como uma grande manifestação por direitos humanos e justiça social. Nesse processo de ruptura, a narrativa
midiática construiu um antagonismo entre manifestantes descritos como “pacíficos”
(em geral, aqueles vestidos de verde-e-amarelo gritando contra a corrupção e o PT)
e aqueles descritos como “vândalos” (não só grupos atuantes com táticas de ações
diretas contra símbolos do poder econômico, mas também movimentos sociais tradicionais representados pela cor vermelha).
Foi nesse momento que a identidade e as lutas particulares do cotidiano de
favelas começaram a ser exaltados. Um dos primeiros momentos em que a distinção
entre a luta favelada e os protestos ocorreu após um comentário de Rodrigo Pimentel,
ex-oficial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), no telejornal local RJ-TV9, da
Imagens do Povo (http://www.imagensdopovo.org.br/) é um projeto de produção fotográfica por fotógrafos
de favelas e periferias do Rio de Janeiro. O projeto foi idealizado e é mantido pela organização não governamental Observatório de Favelas.
8
Para ler a íntegra do pronunciamento, ver http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/
discursos-da-presidenta/pronunciamento-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-em-cadeia-nacional-de-radio-e-tv. Acesso em: 7 dez. 2017.
9
O comentário foi feito na edição do dia 18 de junho de 2013. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/
2640971/>. Acesso em: 7 dez. 2017.
7
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Rede Globo. Em seu comentário, Pimentel comentou imagens de soldados da polícia
militar disparando fuzis e metralhadoras para o alto, mas na direção de manifestantes na região central do Rio de Janeiro. Ele disse: “Isso é desastroso. É uma arma de
guerra, uma arma de operação policial em comunidades e favelas. Não é uma arma
para ser usada no ambiente urbano, muito menos num ambiente desses de distúrbio
civil.”
As reações a essa diferenciação formas de cidadania foram imediatas. E-1, por
exemplo, compartilhou o vídeo em suas redes e disse:
E-1 (18/06/2013): “Então quer dizer, né Rodrigo Pimentel, que usar um fuzil, uma
arma de guerra, nas comunidades e nas favelas pode?! Vergonha! Fora Pimentel!”

De forma similar, E-3 demonstrou seu sentimento de revolta com o comentário do ex-policial em um dos telejornais com maior audiência no Estado do Rio de Janeiro.
Compartilhando a análise feita pelo coletivo de atuação midiativista Ocupa Alemão10 (formado por moradores das favelas do Complexo do Alemão, na Zona Norte
do Rio de Janeiro), E-3 disse:
E-3 (19/06/2013): “Ex policial do BOPE e atual ‘Comentarista de Segurança Pública’
do RJTV, na Globo, #RodrigoPimentel acaba de dizer a seguinte frase, carregada de
preconceitos e explicitando claramente o olhar que ele e muitos outros tem sobre a
favela, aos 1 minuto e 7 segundos: ‘O policial não deveria ter usado essa arma. Essa
é uma arma de guerra, é PARA SER USADA EM COMUNIDADES, EM FAVELAS’.
Como assim, senhor comentarista de segurança? Quer dizer que algumas vidas valem mais que outras? preto e pobre pode morrer, é isso? VERGONHOSO! Mídia
assassina, legitimando e apoiando o terror e mortes nas favelas, essa é a PAZ que eu
não quero seguir. Essa é a emissora que precisa cair!”

Simultaneamente, os entrevistados começaram a aumentar esforços de mobilização dentro das favelas. Se na primeira etapa dos protestos o #vempraruamorador
convocava moradores de favelas para os protestos mais amplos na região central do
Rio de Janeiro, na segunda etapa, moradores também eram convocados para ocupar
ruas no entorno e dentro das favelas. Nesses chamados, a ênfase nas prioridades políticas das favelas era explícita. E-5, por exemplo, usou a ferramenta tag do Facebook
para marcar contatos e convoca-los para mobilizar mais moradores para as ruas. Em
uma dessas convocatórias, por exemplo, ela disse:

O Ocupa Alemão continua ativo atualmente, sobretudo atuando contra o racismo e a discriminação racial.
Para saber mais e acompanhar as atividades do grupo, acesse <https://www.facebook.com/OcupaAlemao/>.
Acesso em: 7 dez. 2017.
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E-5 (17/06/2013): “GALERA, vamos levar os moradores da BANDEIRA 1 para o
ATO hoje na CANDELÁRIA e TODOS os outros movimentos de favelas por DIREITOS! Precisamos agregar cada vez a galera da favela que tem sofrido diariamente no RIO de Janeiro. Pra gente não é só 20 centavos, nunca foi! É REMOÇÃO
BRANCA, é ABUSO DE AUTORIDADE nas favelas “pacificadas”, é falta de educação, saneamento básico. Vamos lutar por nossas demandas e juntos! E quem não
pode agregar não DESMOBILIZA! HOJE ÁS 17HS NA CANDELÁRIA!”

A referência aos “moradores da Bandeira 1” é ilustrativa do retorno daqueles
entrevistados que participaram no início dos protestos à causa favelada. Alguns meses antes dos protestos nas ruas do país, a favela Bandeira 1 – uma ocupação popular
embaixo de um viaduto na Zona Norte do Rio de Janeiro – sofreu com um incêndio.
Praticamente todas as moradias foram consumidas pelo fogo. Com pouca atenção
dos grandes meios de comunicação, a cobertura, a mobilização de ações solidárias
e de apoio jurídico e político ficaram a cargo de moradores de favelas engajados em
midiativismo. Por exemplo, o coletivo de fotografia Favela em Foco produziu ensaios
fotográficos e minidocumentários denunciando a situação de precariedade no local11.
Outro exemplo desse esforço foi uma imagem compartilhada pelo jornal Voz
das Comunidades12, um meio de comunicação coletivo dirigido e escrito por jovens
do Complexo do Alemão. E-3, E-4 e E-5 compartilharam uma imagem que trazia um
desenho em que crianças correndo com pipas em um campo aberto em uma favela.
Nessa imagem, como um “meme”, se lia o texto: “A FAVELA ACORDOU: CHEGA
DE MATAR NOSSOS JOVENS #VEMPRARUA” (FIGURA 1). Acompanhando a
imagem, a equipe do jornal escreveu uma convocação para os moradores da favela
participarem dos protestos. Mas, dessa vez, suas identidades faveladas e suas prioridades políticas ficaram explícitas. O texto dizia:
A VOZ DAS COMUNIDADES13 (19/06/2013): “COMPLEXO DO ALEMÃO vai
descer o Morro pelos seus DIREITOS. Não é só R$0,20 da tarifa de ônibus. É pelo
desprezo às Favelas. Pelo abandono das obras do PAC. Pela opressão aos jovens negros. Pelos subornos. Pelos desvios de verbas. VAMOS PRA RUA. Concentração
20/06 às 15hs na entrada da Grota - Complexo do Alemão rumo à manifestação no
Centro da Cidade primeira parada no IFCS para junto com outros favelados ir para
CANDELÁRIA! Quem é favelado levanta a mão?”

Para informações detalhadas sobre a atuação do Favela em Foco, ver <https://favelaemfoco.wordpress.
com/2013/05/24/desabrigados-da-favela-bandeira-1/>. Acesso em: 7 dez. 2017. Para o minidocumentário, ver
<https://www.youtube.com/watch?v=hrkuKALJfiU>. Acesso em: 7 dez. 2017.
12
O jornal Voz das Comunidades foi criado pelo jovem Rene Silva dos Santos, aos 11 anos. Hoje, é uma das
maiores referências de jornalismo comunitário do Brasil. Disponível em: <https://www.facebook.com/vozdas
comunidades/>. Acesso em: 7 dez. 2017.
13
Para ver o texto e a imagem no contexto original, acesse <https://www.facebook.com/vozdascomunidades/
photos/a.192054424199213.48904.139008266170496/507203706017615/?type=3>. Acesso em 7 dez. 2017.
11
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FIGURA 1 – Imagem para convocação de moradores de favelas nas redes sociais.

Fonte: Coletivo de Favelas, 2017, online.
Como dito anteriormente, além de convocar moradores para defender as prioridades políticas nos protestos fora das favelas, os entrevistados também convocavam
ações nas próprias favelas e seus arredores. E-1, por exemplo, usou suas redes sociais
para informar e convocar outros moradores para um protesto em uma das vias mais
importantes da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele disse:
E-1 (19/06/2013): [A favela do] Jacarezinho vai fechar a [Avenida] Dom Helder Câmara contra a militarização da favela, as migalhas que estamos comendo, solidariedade ao povo da Bandeira 1. Vamos nos organizar povão do morro?
#seguraobonde

Esse tipo de convocação de moradores para ações em favelas aumentou sobretudo na terceira etapa dos protestos.
4.3 A favela na terceira etapa dos protestos
Na terceira etapa das Jornadas de Junho, a presença de moradores de favelas
nos protestos foi notada pelas empresas corporativistas de comunicação. No entanto, essa presença negra e mestiça da periferia foi reportada mais uma vez sob um
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viés racista e preconceituoso. Um exemplo foi uma matéria do jornal O Dia de 22 de
junho de 2013. Sob o título Tráfico no meio da multidão: Para a Secretaria de Segurança, bandidos saíram de favelas para roubos e depredações, a matéria relata que
bandidos de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro se infiltraram nos protestos
para vandalizar e cometer crimes anonimamente. Na matéria, parte da explicação da
Polícia Militar sobre a presença do tráfico nos protestos foi: “Agentes garantem que
três ônibus saíram da Favela da Grota, no Alemão, e Nova Holanda, na Maré, em
direção ao protesto”14.
Entre os entrevistados, a reação à matéria foi de revolta. E-5, por exemplo,
reagiu argumentando sobre como preconceitos raciais e socioeconômicos definem
narrativas da mídia no Brasil sobre a participação de moradores de favelas em protestos. Em contraste, E-5 demonstrou como o jornal norte-americano The New York
Times reportou a mobilização das favelas nos protestos15, inclusive mencionando o
processo de mobilização dos moradores com o jornal A Voz das Comunidades citado
anteriormente. E-5 disse:
E-5 (22/06/2013): “Primeiro a disputa era por autoria. O movimento é classe média?
Ou popular? Agora quem sai da favela para os manifestos ‘não tem cara de manifestante’ ou é traficante, etc. (segundo [o Jornal O Dia), mostrando claramente como
o lugar de fala ainda é hierarquizado em nosso país e como a grande mídia é uma
forte ferramenta de reforço dessa hierarquia, se colocando no lugar de categorizar e
‘etiquetar’ o pobre, o preto, o favelado, o povo. E lá fora o que dizem da gente? Saiu
no NY Times que o Complexo do Alemão foi as ruas.”

E-1, que na terceira etapa dos protestos já havia passado a fotografar a participação de moradores e organizações de favelas, ecoou esse sentimento de revolta
ao também comentar a matéria do jornal O Dia. Em sua crítica à criminalização da
favela nas narrativas midiáticas, E-1 disse:
E-1 (22/06/2013): “Se estão encapuzados, como então sabem que são bandidos dos
conjuntos Alemão e Maré? Se são tão inteligentes, por que esses ditos bandidos
estão soltos? A imprensa continua como em momentos antes da ditadura militar,
colocando a culpa em quem não faz parte disso aqui. Não legitime ao povo que você
pode e deve utilizar suas forças bélicas mais do que já utilizam. Porcos miseráveis,
fala-se em democracia, mas não tocam na democratização da comunicação.”

No entanto, um acontecimento trágico selou o retorno dos entrevistados aos
protestos dentro das favelas no contexto dos protestos. Na noite de 24 de junho de
Para ler a matéria completa, acesse <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-22/trafico-no-meio-da-multidao.html>. Acesso em: 8 dez. 2017.
15
A matéria do The New York Times sobre a qual E-5 comentou está disponível aqui (em inglês): <http://
www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-protests.html>. Acesso em: 8 dez. 2017.
14
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2013, houve tentativas de roubo na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Ao fugir, suspeitos entraram no Conjunto de Favelas da Maré seguidos por policiais
do BOPE. Durante essa perseguição dentro da favela, um policial foi morto. Como
resposta, soldados do BOPE iniciaram uma operação policial no local. Menos de 24
horas depois, nove pessoas haviam sido mortas durante a operação16.
Esse evento determinou o retorno pleno dos entrevistados à dedicarem suas
práticas midiativistas às causas faveladas. E-1, por exemplo, relatou sua experiência
na favela durante a operação policial. Na ocasião, ele estava na sede de uma organização não governamental que atua no Conjunto de Favelas da Maré. Ele disse:
E-1 (25/06/2013): “Tiro pra caralho na Maré quase agora. Eu estava dentro [da ONG]
neste momento. O bagulho ficou doido. Só lembrando que esse é o mesmo BOPE que
há um ano atrás fez uma reunião com presidentes das associações dos moradores da
Maré pedindo o fim das arbitrariedades, lembro bem disso. Falsa democracia.”

Além da crítica à violência da polícia, os entrevistados também fizeram paralelos entre o cotidiano violento nas favelas e o processo de manifestações pelo país.
E-2, por exemplo, fez uma crítica sobre as diferenças entre a realidade da favela e as
prioridades políticas nas manifestações. Em sua crítica, ele retomou o discurso de
segregação do comentarista no telejornal RJ-TV. Ele disse:
E-2 (25/06/2013): “Os vândalos ainda estão no Conjunto de Favelas da Maré. Vestidos de Preto eles lavam becos e vielas de sangue. Já foram contabilizadas 9 mortes.
A criminalização dos espaços populares já é toda como natural pela mídia, segundo
Rodrigo Pimentel, comentarista de segurança da Globo, é lá que devem ser usadas
as armas de alto poderio letal. Enquanto os moradores sofrem com as incursões
vingativos do Bope, ‘manifestantes’ se confrontam na internet para saber quem é
de direita, esquerda ou fascista. Todos coniventes com o que está acontecendo, por
permitirem anos de abandono nas favelas. [...]”

Esse sentimento de revolta com a violência policial, naquele momento, estava
generalizado. Nesse contexto, organizações não governamentais atuantes no Conjunto de Favelas da Maré convocaram protestos pelas ruas e vielas da favela. Os entrevistados usaram as redes sociais para contribuir com o processo de mobilização
e, depois, para produzir informações sobre os protestos. E-5, por exemplo, escreveu:
E-5 (25/06/2013): Para tudo! URGENTE! O Observatório de Favelas pede para todos
os moradores da Maré e do Rio de Janeiro cheguem a favela na tentativa de impedir
a continuação da ação policial. Todos na porta do Observatório de Favelas às 15h!
#vempramaré
Para mais detalhes sobre o que veio a ser chamado de Chacina da Maré, ler <https://apublica.org/2013/
07/mare-de-terror-rio-de-janeiro-favela-da-mar/>. Acesso em: 8 dez. 2017.
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Durante todo o dia, os entrevistados – sobretudo E-3 e E-5 – produziram e
compartilharam textos e fotografias de moradores e coletivos multimídia de dentro
e fora das favelas (ex.: Mídia Ninja) que participavam e noticiavam informações sobre os protestos de moradores na Maré. Nos dias seguintes, os entrevistados usavam
suas redes sociais para desabafar e explicitar, em seus textos, as diferentes formas de
cidadania em um contexto de desigualdade como o Rio de Janeiro. E-3, por exemplo,
como parte de um grande desabafo sobre a violência policial no cotidiano das favelas,
disse:
E-3 (26/07/2013): “[...] É inaceitável essa violência focada no pobre, esse extermínio. É inaceitável um comentarista de segurança da emissora Rede Globo dizer que
armas letais não são para serem usadas em protestos e sim em favelas. É inaceitável
essa mídia descaracterizar protestos legítimos dos cidadãos que vivem em favelas,
propagando afirmações irreais baseadas no seu olhar preconceituoso. É inaceitável
o tiro de bala de borracha no protesto ter mais atenção do que um tiro de fuzil 762
que arranca parte do corpo de um cidadão de bem dentro da favela. [...] A bala de
borracha dói, mas na favela irmão, pessoas morrem todo dia.”

Com uma crítica parecida, mas mais emotiva, E-5 descreveu o protesto no Conjunto de Favelas da Maré usando uma frase que havia se tornado a resposta crítica
de moradores de favelas aos protestos amplos, polarizados e distantes do cotidiano
favelado: #afavelanuncadormiu. Ela disse:
E-5 (26/06/2013): “E as balas não eram de borracha... Ontem foi a caminhada que eu
senti que valeu mais a pena para mim. Me senti emocionada do começo ao fim. Se o
gigante acordou eu não sei, mas que a favela nunca dormiu isso é fato.”

Conclusão
Meu objetivo neste capítulo foi demonstrar as prioridades políticas entre moradores de favelas do Rio de Janeiro engajados em midiativismo durante os protestos
de junho de 2013. Usando discussões teóricas sobre as diferentes formas de cidadania
no Brasil, o capítulo apresentou exemplos empíricos de como discursos midiativistas
de favelas passaram de adesão aos protestos amplos ao retorno à causa favelada nas
três etapas das chamadas Jornadas de Junho. Ao fazer essa análise, evidenciou-se a
importância de considerar a desigualdade social no Brasil como um elemento fundamental das tentativas de compreensão dos processos de práticas cidadãs no país.
Nesse sentido, focar no discurso do midiativismo de favela é, de fato, contribuir para
análises dedicadas a entender, questionar e contribuir com lutas por igualdade e justiça social na sociedade brasileira como um todo.
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RESUMO
Novas formas de ativismo político são atribuídas às novas ferramentas e mídias que
emergem com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação. Por meio
da criação de uma mídia de periferia, o Bondy Blog, neste artigo, temos por objetivo
discutir as potencialidades atribuídas à Internet, argumentando que o surgimento
de novos espaços na Web para práticas coletivas se inscreve em um contexto social
amplo, marcado pela luta contra a publicização de estereótipos dos moradores de
periferia. Ao apresentar o exemplo do Bondy Blog, uma mídia francesa, o artigo pretende lançar um debate sobre como esse espaço pode ser uma oportunidade para os
moradores se fazerem visíveis e ouvidos e compartilharem valores como igualdade,
liberdade e justiça. A noção de cultura cívica de Peter Dahlgren (2009), que engloba
essas dimensões, serve de chave de leitura para entender essa dinâmica e o processo
de mediatização de questões políticas e sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Bondy Blog. Jornalismo. Periferia. Cultura cívica. Mídia ativismo.
Para citar este capítulo:
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perspectivas sobre cultura cívica na
Introdução
Em um contexto de mutação das mídias, com o surgimento e desenvolvimento da Web 2.0 ou Web colaborativa (PIROLLI; ; CRÉTIN-PIROLLI, 2011; PRIMO;
TRASEL, 2006), novas formas de visibilidade e expressão públicas emergem e, sobretudo, de mobilização que marcam o militantismo e a participação política contemporâneos. Muitos pesquisadores interessam-se pela maneira por meio da qual
a Internet contribui para a participação dos indivíduos (GOMES, 2008), seja em
debates e conversações públicas em espaços consultivos sobre determinados temas,
como o Marco Civil da Internet (NICOLÁS et al., 2016), seja a partir de movimentos
sociais (PRUDENCIO; BATALHA, 2009) ou ainda associações (MAIA, 2008; OLLITRAULT, 1999).
Essas pesquisas são uma oportunidade para se repensar esses “novos” espaços
que surgem na Web, onde valores como igualdade, liberdade e justiça são objeto
de discussão e compartilhamento. Como o estudo da pesquisadora Rousiley Maia
(2008), que nos interessa particularmente aqui. Maia (2008) ressalta a sofisticação
de ações coletivas por moradores de favela para chamar a atenção da mídia e da
sociedade, elaborando um discurso questionador do que é veiculado pelas mídias
tradicionais. Pensando nisso, neste artigo, pretendemos contribuir para as discussões
que contemplem as novas reconfigurações que se revelam no uso de tecnologias da
informação e da comunicação na produção de informação como uma oportunidade
de repensar a cidadania e as práticas coletivas, a partir de iniciativas de “minorias”,
seja no Brasil, ou em outros países.
O surgimento desses novos meios de comunicação e a expansão da Internet
geram especulações, discussões e pesquisas científicas sobre a sua possível contribuição para a democracia e, em especial, para a esfera pública. Um dos pesquisadores
que investiga a relação entre esfera pública e o potencial da Internet é Peter Dahlgren
(2009), professor sueco de mídia e comunicação. Ele salienta que a internet tornou-se
um dos principais meios de comunicação nas sociedades industrializadas – mesmo
que permaneça desigual seu acesso e uso – e participa, sem dúvida, da esfera pública, uma vez que alimenta a “cultura cívica” comum. Por meio desse quadro de
análise que nomeou de “civic culture”, Dahlgren buscou analisar as condições que
são necessárias para favorecer ou limitar o engajamento cívico em uma determinada
sociedade. Seu questionamento reside nas motivações das pessoas que se apropriam
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para dar visibilidade a sua
condição social.
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Um exemplo dessa dinâmica é o Bondy Blog, criado em 2005 por jornalistas e
moradores das chamadas zonas urbanas sensíveis de Paris (ZUS1), na França. Bondy
é um município situado no departamento Seine-Saint-Denis que engloba cerca de
53.448 habitantes. O blog é de caráter informativo e foi criado em resposta aos incidentes ocorridos no mesmo ano na periferia de Clichy-sous-Bois (norte de Paris). Em
outubro daquele ano, um grupo de adolescentes, retornando ao bairro depois de uma
partida de futebol, foi perseguido pela polícia. Os policiais suspeitam que o grupo
cometeu roubos em um terreno baldio perto do jogo de futebol. Dois desses jovens
(um filho de pais malianos e outro de pais tunisianos) refugiaram-se sob o telhado
de um transformador elétrico da Empresa de Eletricidade da França (EDF) e morreram eletrocutados. Durante esse acontecimento, o ministro do Interior da época,
Nicolas Sarkozy, fez um pronunciamento e apresentou esses jovens como “ladrões”
que fugiam da polícia. Na época – e ainda hoje –, esse fato gerou muito debate e críticas em relação à ação da polícia e à estigmatização das periferias (HADJ ; BEAUD,
2010; ROBERT-DIARD, 2015). Importante contextualizar que, a partir dos anos 80,
há uma emergência na França do problema chamado “violências urbanas”, que se
resume a confrontos entre polícia e moradores de periferias2. Desde então, principalmente os jovens franceses descendentes de imigrantes ou imigrantes não europeus são
associados a atos de violência que ocorrem nessas zonas sensíveis.
Outro elemento importante para a contextualização é o tecido associativo desses bairros, que inclui associações de diversas naturezas, dentre elas as que defendem
os direitos dos estrangeiros. Diferentes mobilizações são organizadas a partir desses
lugares, como a famosa “Marcha para a Igualdade e Contra o Racismo”, que ocorreu em 1983, sendo objeto de uma série de artigos que tratam dos problemas mais
salientes dos bairros de periferia, e especialmente aqueles enfrentados por imigrantes
ou franceses descendentes de imigrantes que vivem por lá. A marcha foi elaborada
por jovens, especialmente jovens trabalhadores, estudantes e filhos de argelinos, como
forma de questionar pacificamente sua invisibilidade como cidadãos franceses (BEAUD; MASCLET, 2006). Seguido por mais de 100 mil pessoas, eles saíram de Marselha e foram até Paris, onde foram recebidos pelo então Presidente da República,
François Mitterrand (1981-1995).
Portanto, esse contexto de estigmatização desses jovens e dos bairros periféricos está na origem da emergência do Bondy Blog como um site de informação e
De acordo com a definição oficial, as Zonas Urbanas Sensíveis são territórios definidos pelos poderes públicos para serem o alvo prioritário da política urbana em função de considerações locais relativas às dificuldades que enfrentam os habitantes desses territórios. A lista das Zus conta com 751 territórios que englobam
4,7 milhões de habitantes, aproximadamente 7,5% da população francesa. Disponível em: <http://www.ville.
gouv.fr/?carte-des-quartiers-prioritaires.3823>. Acesso em: 24 jul. 2017.
2
Sobre a emergência desse problema e para uma crítica a sua associação à imigração na França indicamos:
PAES (2016).
1
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expressão de moradores de periferia. Seu surgimento acompanha o de outras “mídias
de periferia”, como, por exemplo, Quartiers sans cible em Bordeaux ; Med’in em
Marselha ; Regard 2 banlieue em Paris. O Bondy Blog propõe trazer diversidade em
relação à oferta midiática e, ao mesmo tempo, aproximar-se do interesse dos moradores que vivem em condições precárias. Ademais, o blog faz parcerias com escolas
de jornalismo, criando turmas preparatórias nas periferias para os concursos das
grandes escolas de jornalismo na França. Nesse sentido, o blog pode ser percebido
como uma mídia ativista (PRUDENCIO, 2006), uma vez que propõe trazer versões
diferentes das mídias tradicionais sobre os temas relacionados às zonas urbanas sensíveis. Porém, obedecendo os padrões jornalísticos, como realização de entrevistas,
citação de fontes, entre outros.
O artigo parte da noção de cultura cívica de Dahlgren, que engloba seis dimensões: conhecimento, valores, confiança, espaços, práticas e identidades. Buscamos demonstrar que essas dimensões aparecem na experiência que o Bondy Blog
quer colocar em prática. Foi realizada uma análise das publicações do período de
fevereiro de 2008 a fevereiro de 2014. Os principais temas foram listados para cada
ano, entre eles, podemos citar: eleições municipais; manifestações contra a morte de
um morador depois de confronto com a política; a ida de jornalistas do canal TF1
para conversar com os blogueiros; histórias de racismo; condições de vida de famílias
monoparentais; entrevistas com políticos; desemprego; linhas de metrô que passam
pelas periferias etc.
Nós priorizamos os artigos dos blogueiros que escrevem regularmente. No entanto, nossa abordagem dá atenção especial às experiências coletivas de “co-produção” com a imprensa, que começou em 2008, no momento das eleições municipais na
França com os jornais 20 minutes, Le Monde e a rádio FranceInter. A metodologia
engloba também as estratégias que os blogueiros do Bondy Blog elaboram em relação
às mídias tradicionais. O objetivo é demonstrar a maneira pela qual os moradores
de periferia criam um espaço para se fazerem visíveis e ouvidos, contribuindo para a
mediatização de questões políticas e sociais da sociedade francesa. Partimos de um
exemplo francês, resultado de uma tese defendida naquele país, porém, neste presente
artigo, visa trazer perspectivas de análise para ações coletivas que ocorram também
em outras regiões.
Buscando entender e problematizar o ativismo do Bondy Blog, apresentaremos,
em um primeiro momento, o seu contexto de emergência e os objetivos dessa mídia
segundo seus realizadores. Em um segundo momento, confrontarmos esses elementos com sua produção, discutindo como essa iniciativa, que se apresenta como cívica
e coletiva, pretende contribuir de fato para a democracia e, mais particularmente,
para o funcionamento da esfera pública contemporânea.

322

PARTE I: Do conceito...

1 Práticas coletivas na web: o exemplo do Bondy Blog
O advento da Internet contribuiu para o desenvolvimento e a multiplicação de
sites informativos. A simplificação de ferramentas de publicação on-line encorajou o
desenvolvimento de práticas de auto publicação. A emergência de blogs informativos
e de sites criados por atores, como associações e jornalistas, questionam o esquema
redutor de um único emissor que fornece conteúdo aos receptores. As produções publicadas on-line trazem, muitas vezes, críticas à dimensão institucional das mídias e à
produção midiática unilateral designada pelo esquema “transmissor-canal-receptor”
que alicerça uma das correntes fundadoras do pensamento comunicacional: o modelo cibernético (MIEGE, 2005). As possibilidades abertas pela Web permitem que os
indivíduos revertam seu papel: deixam de ser uma “fonte” jornalística para começar
a produzir os próprios artigos. Entretanto, é importante relativizá-las, lembrando
que os dispositivos tecnológicos constituem novas relações de poder, uma vez que as
oportunidades na Internet também foram aproveitadas pelos poderes públicos e econômicos e estão relacionados à evolução do mercado e desenvolvimento econômicos
dos países.
O Bondy Blog é ao mesmo tempo contemporâneo e pioneiro dessas novas aventuras na Web. Contemporâneo porque ele nasce inscrito em um movimento no qual
os questionamentos sobre a “unidirecionalidade ou intransitividade” (CHAMBAT,
2003) das mídias tradicionais foram fortemente desenvolvidas. Ele é também pioneiro
porque é o primeiro a se dedicar a uma informação local: a vida dos bairros de periferia parisienses (situados principalmente no município de Seine-Saint-Denis) está no
coração da linha editorial.
O Bondy Blog foi criado em 2005 por jornalistas suíços da revista suíça L’Hebdo e moradores – cerca de cinquenta jovens em formação, em carreira profissional
inicial ou a procura de emprego – durante atos de violência em Seine-Saint-Denis,
departamento localizado na aglomeração parisiense. A morte de dois jovens eletrocutados no município de Bondy causou forte mobilização dos moradores das chamadas zonas urbanas sensíveis, ultrapassando a região parisiense e chegando em outras
cidades da França.
Por trás dessa iniciativa, está Serge Michel, chefe do serviço internacional da
l’Hebdo, que sugeriu uma imersão de longo prazo nas periferias francesas, uma vez
que os jornalistas franceses estariam interessados por esses lugares apenas em um
período de crise, como esse ocorrido em 2005 (KREMER, 2010). O objetivo era contar o cotidiano desses bairros e “[...] fazer ouvir a voz deles em um grande debate
nacional” (KREMER, 2010, online). Em um bate-papo realizado pelo LeMonde.fr
em 2010, o presidente do Bondy Blog, Nordine Nabili (ex-jornalista da Beur FM, RFI
e Reuters), indica as características dessa mídia on-line:
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O Bondy Blog é uma conjunção de duas coisas: a primeira, a possibilidade oferecida
a qualquer um de se investir no campo midiático, e segunda, a irrupção de problemáticas de periferia há alguns anos. E nós conseguimos esse trabalho porque nós
utilizamos as ferramentas do jornalismo profissional para colocar em praça pública
as vozes que são frequentemente excluídas. (LE MÉDIAS, 2010, tradução nossa)3.

Nordine Nabili destaca o surgimento de uma ferramenta que permite o acesso
à voz desses jovens moradores. Ele a compara com outras mídias on-line tidas como
“alternativas”, como o Mediapart ou Rue 89, que são meios de informação criados
por jornalistas4. Esses meios de comunicação são definidos como participativos e independentes. No entanto, Nordine Nabili destaca a originalidade do Bondy Blog,
uma vez que dá visibilidade a interlocutores normalmente esquecidos pela mídia tradicional: “Ora, o Bondy Blog é muito diferente: são jovens que estão em um espécie
de propulsão para a frente e utilizaram as novas tecnologias para trazer sua voz para
a praça pública, porque ela não existia nas mídias clássicas5”.
Nabili destaca, portanto, o papel desempenhado pelos indivíduos na produção
de novos enquadramentos ou pelo menos enquadramentos incomuns da realidade
francesa. Além disso, o papel dos cidadãos na regulação da mídia e, principalmente,
da imprensa também é exacerbado: os blogueiros criticam as produções atuais dos
jornalistas e, ao mesmo tempo, propõem novas abordagens. A ênfase é dada sobre
uma “nova” maneira de fazer jornalismo que se alimenta da voz dos moradores das
zonas urbanas sensíveis (ZUS).
O desenvolvimento dos chamados sites de informação “participativos” trouxe
críticas às práticas profissionais dos jornalistas. A ideia de que o jornalismo é ameaçado por “qualquer pessoa” que agora pode produzir informações ganha força com o
surgimento e desenvolvimento dos chamados sites participativos. Os anúncios sobre
o “fim do jornalismo” são propagados (ESTIENNE, 2007). O futuro do jornalismo
é também questionado, bem como o futuro da imprensa. Nesse sentido, o posicionamento dos diretores do Bondy Blog ganha projeção, pois nos últimos anos as práticas jornalísticas em relação às periferias provocaram discussões sobre a mídia e seu
papel na democracia. No que diz respeito a incidentes mais recentes em áreas urbaTradução nossa para : “Le Bondy Blog est la conjonction de deux choses : la première, la possibilité offerte à
quiconque d'investir le champ médiatique, et la deuxième, l'irruption des problématiques de banlieue depuis
quelques années. Et nous réussissons ce travail parce que nous utilisons les outils du journalisme professionnel pour mettre sur la place publique des paroles qui souvent en étaient exclues.”
4
O Médiapart, por exemplo, foi criado em 2008. O Rue 89 foi criado por jornalistas como um espaço em que
os usuários da Internet podem enviar artigos, comentários, vídeos, entre outros gêneros (RAMRAJSINGH,
2011).
5
Tradução nossa para : “Or le Bondy Blog, c'est toute la différence : ce sont des jeunes qui sont dans une
espèce de propulsion vers l'avant et ont utilisé les nouvelles technologies pour faire porter leur parole sur la
place publique, puisque celle-ci n'existait pas dans les médias classiques. ”
3
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nas sensíveis, as críticas surgiram principalmente após os acontecimentos de 2005. O
presidente da República na época, Jacques Chirac (1995-2007), expressou na mídia
sua insatisfação com o trabalho realizado pelos meios de comunicação sobre esses incidentes: “Eu vou encontrar um grupo de responsáveis pelo audiovisual. A mídia deve
refletir melhor a realidade francesa de hoje.” (LA DECLARATION, 2005).
Alguns jornalistas concordam que durante a “crise” de 2005, a mídia contribuiu para incentivar a rivalidade entre os bairros, o que tornou ainda mais difícil a
sua relação com os moradores. Segundo Luc Bronner, jornalista especialista em periferias do Le Monde, existe uma “incompreensão mútua” (BRONNER, 2010) entre
jornalistas e moradores e que as mídias têm uma “imagem desastrosa” das zonas
urbanas sensíveis.
O Bondy Blog propõe justamente trazer diversidade em relação à oferta midiática e, ao mesmo tempo, aproxima-se dos interesses dos que vivem em condições
precárias nas zonas urbanas sensíveis. Nabili lembra-nos que existe um problema
de tempo entre o cotidiano dos moradores desses bairros e a velocidade que hoje é
imposta ao trabalho de um jornalista. Veremos mais tarde que o objetivo de fazer um
jornalismo diferente em relação aos chamados meios de comunicação tradicionais,
leva o Bondy Blog a coproduzir com eles na esperança de mudá-los por dentro.
Depois de apresentar as principais características relacionadas ao blog e a seus
objetivos, confrontamos suas declarações a um contexto mais amplo em que outros
fatores se conjugam ao surgimento dessa mídia. As declarações do presidente do Bondy Blog trazem mensagens sobre o “poder” da Internet, transmitidas desde o seu
surgimento, especialmente nos anos 2000, durante a “revolução” da Web 2.0, também
conhecida como a Web colaborativa.
Devido às possibilidades que lhe estão associadas, como, por exemplo, a ampliação dos lugares de troca e de expressão, essa “nova” tecnologia foi apresentada
(e ainda é) como portadora de mudanças sociais, como se fosse capaz de contribuir
para o progresso social, garantindo a chamada “democracia eletrônica” (CHAMBAT,
2003). O presidente do Bondy Blog considera que o blog materializa uma democracia
participativa, por sua capacidade de potencializar o papel dos cidadãos na tomada de
decisões. A ênfase é colocada na capacidade das TICs de permitir a expressão pública
de opiniões e a ruptura com as lógicas até então implementadas por outros meios de
comunicação (imprensa, rádio, televisão). As afirmações do presidente do blog revelam, assim, uma visão bastante determinista e exagerada do papel da mídia on-line,
porque fundadas nas potencialidades oferecidas pela tecnologia:
Durante cinco anos, tivemos uma experiência extraordinária no Bondy Blog. Esta
aventura é muito mais do que uma mídia on-line, é acima de tudo um espaço onde
se conhecem os jovens, os adultos, os sonhos, as decepções, as dores. É um espaço de
vida que finalmente representa muito bem o que Seine-Saint-Denis é hoje: um território onde tudo acontece hoje, onde é certamente fabricado o novo modelo social.
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O Bondy Blog é apresentado, portanto, como um espaço de trocas baseado
em experiências do cotidiano. A concepção do projeto do blog destaca o sentimento
compartilhado entre os moradores de participar de discussões. “Nós dizemos aos
jovens: falem sobre o seu bairro, vocês são as testemunhas privilegiadas do que não
é dito na imprensa francesa” (LE BONDY, 2010), lembra o jornalista Serge Michel,
um dos fundadores dessa mídia on-line. Desde abril de 2011, ele tornou-se editor
assistente do jornal Le Monde. O jornalista diz continuar lendo o Bondy Blog porque encontra artigos que não vê em outros lugares. Como, por exemplo, o artigo da
blogueira Inès El La Boudy sobre o roubo de um salão de beleza do centro comercial
Bobigny 2 (município localizado no departamento de Seine-Saint-Denis) no momento em que ela estava nesse salão. Serge Michel destaca a experiência vivida pela blogueira como uma característica importante que diferencia o que faz o blog de outros
meios de comunicação. O artigo da jovem blogueira, intitulado Traga o caixa agora,
ou eu te mato!6, publicado em 2009, relembra os roubos recorrentes que ocorrem no
centro comercial. O artigo reflete, portanto, um problema mais geral que afeta a vida
de muitas pessoas. Por meio dessa história, que ela viveu como testemunha, o texto
trata as condições de vida em seu bairro.
O blog é considerado por seus criadores e diretores, como um meio de comunicação ainda mais importante, uma vez que os bairros das zonas urbanas sensíveis
ocupam um lugar proeminente hoje no debate político. “A verdadeira questão na
França é uma questão em torno das desigualdades” (LES MEDIAS, 2010, online), diz
Nabili na imprensa. Ele reconhece que nas áreas rurais também há jovens que sofrem
com os mesmos problemas que nos subúrbios: acesso difícil ao emprego e à moradia.
A diferença, segundo ele, é que os jovens que vivem em áreas urbanas sensíveis conseguiram formar uma “voz coletiva” que conquistou espaço e pode ser ouvida. Dessa
forma, a produção de informação pelos moradores é considerada pelos seus idealizadores, acima de tudo, como democrática. Porém, é importante trazer a discussão
sobre o potencial da internet na fomentação de práticas democráticas. Peter Dahlgren
(2000, p. 160) relativiza esse potencial mostrando os motivos pelos quais a internet foi
dotada de “esperanças”:
A internet apareceu na frente da cena precisamente no momento em que a vitalidade
das instituições democráticas tradicionais parecia diminuir. [...] Não é surpreendente que as esperanças tenham sido rapidamente formadas em relação à capacidade
da rede de expandir o espaço público. [...] [No entanto] os usos atuais da rede estão
longe do ideal democrático universalista [...] Além disso, a comercialização da rede
é um fato: a própria rede se tornou, ao mesmo tempo, um instrumento e uma arena
do mercado global (tradução nossa)7.
6
7

Tradução nossa para: “Ramène la caisse tout de suite, ou j’te tue!".
Tradução nossa para: "L’internet s’est trouvé au-devant de la scène précisément au moment où la vitalité
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O professor lembra que as pretensões relacionadas ao papel democrático da
Internet devem ser contextualizadas, porque a difusão da Internet varia de país para
país e está sujeita a fatores socioeconômicos, como, por exemplo, evolução do mercado e desenvolvimento econômicos dos países. Entretanto, por meio da Internet, as
mídias contribuem fortemente para dar visibilidade à política e à sociedade, difundindo informações e análises, propondo fóruns de debates que permitem a numerosos utilizadores de se endereçar a uma pluralidade de usuários (many-to-many). Isso
a ponto de o professor sueco afirmar que a Internet se tornou uma mídia importante
em todas as sociedades industrializadas e, inegavelmente, participa na esfera pública
porque alimenta a “cultura cívica” comum. Para melhor compreensão do que se entende por essa expressão, abordaremos agora os artigos publicados no site dessa mídia que formulam frequentemente críticas sobre as condições de vida dos moradores
de periferia. Essas críticas e visões compartilhadas dão indicações das novas formas
nas quais o ativismo contemporâneo ganha forma.
2 Cultura cívica à prova da produção de informação
Neste tópico, abordamos a produção do Bond Blog para, em seguida, fazer um
comparativo com os objetivos do site apresentados no tópico anterior. Realizamos
uma análise do conteúdo do blog durante o período de fevereiro de 2008 a fevereiro de
2014 com objetivo de repertoriar os temas abordados. Em seguida, analisamos as diferentes experiências de colaboração estabelecidas pelo blog com mídias tradicionais.
A equipe editorial do Bondy Blog reúne-se uma vez por semana, sob a direção
de Nordine Nabili. Os artigos publicados no site abordam temas variados: beleza
e moda, com pautas voltadas para salões de cabelo afro e eventos como o “periferia fashion week”; comportamentos religiosos e culturais, com histórias de mulheres muçulmanas que costuraram o hímen antes do casamento; desigualdades entre
homens e mulheres no momento da publicação de um relatório encomendado pela
ministra dos Direitos das Mulheres sobre estereótipos de gênero; a procura dos jovens
por estágios, o cotidiano nas escolas secundárias e colégios e as escolhas de cursos a
seguir na universidade etc. Os temas não são específicos sobre os subúrbios ou indivíduos descendentes de imigrantes. Eles não cobrem dificuldades encontradas apenas
nas periferias e pelos jovens que lá vivem. São temas sobre a vida cotidiana, a vida
comum, mas especialmente a dos jovens adolescentes e jovens adultos. Os artigos são
baseados em histórias pessoais (a experiência ou os sentimentos do blogueiro sobre
des institutions démocratiques traditionnelles semblait décliner. […] Il n’est guère surprenant que des espoirs
se soient rapidement formés quant à la capacité du net d’étendre l’espace public. […] [Cependant] les usages
actuels du net sont bien loin de l’idéal démocratique d’universalisme […] De plus, la commercialisation du
net est un fait : le réseau lui-même est devenu à la fois un instrument et une arène du marché global".
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um tema) ou relatam a experiência de outro, uma testemunha comum, que vive um
problema diariamente ou que tem que tomar decisões profissionais. Os posts são escritos sempre em primeira pessoa.
Há também uma editoria política. A política local é privilegiada, e os atores
locais beneficiam-se de uma atenção especial, principalmente no momento das eleições municipais, quando o blog cria uma editoria especial sobre as impressões dos
moradores sobre os candidatos e seus projetos políticos.
Desde 2006, várias parcerias entre o blog e outros meios de comunicação são
criadas. Por exemplo, um acordo entre o blog e o Yahoo France é realizado em outubro de 2006 a junho de 2007 para abordar a campanha presidencial na França e com
o operador francês de telecomunicações SFR, os artigos do blog foram transmitidos
por celulares.
As eleições municipais de 2008 foram objeto de um projeto desenvolvido em
parceria com o jornal gratuito 20minutes.fr8. Para as eleições municipais de 2014, o
Bondy Blog executa também um projeto intitulado “Le Tour de France des Villages”
transmitido no France Inter9. O objetivo é conhecer os atores políticos locais e os moradores, levando em consideração suas impressões sobre as ações que implementam
no município. O Le Monde e o Bondy Blog também se uniram para informar sobre as
eleições municipais de 2014. Os artigos foram transmitidos na editoria “Municipais”
de ambos os meios de comunicação.
A editoria política abrange também as discussões realizadas no contexto do
Bondy Blog Café, onde os blogueiros recebem um convidado político para discutir
um tema específico. O debate é transmitido na França Ô (canal público da France
Télévisions). Um dos objetivos é levar os políticos para a periferia.
Os temas abordados pelo blog privilegiam o departamento de Seine-Saint-Denis (e os municípios que fazem parte dele) e abordam temas tais como discriminação,
pobreza, moradia, etc. Assim, o blog é uma mídia dedicada aos problemas específicos
de alguns subúrbios, mas principalmente traz o olhar dos habitantes desses municípios nas notícias. Essa mídia funciona como se desempenhasse o papel da imprensa
regional: um jornalismo local de “proximidade”. O Bondy Blog desempenha um papel na produção de informações locais que são caracterizadas pela preocupação com
o convívio entre os indivíduos pertencentes ao mesmo município. Esse convívio é
apresentado nos objetivos postados no site:
A associação visa suscitar, permitir e alimentar o debate e a discussão sobre os principais temas e questões relacionadas às periferias em geral e em Seine-Saint-Denis,
Disponível em: <http://www.20minutes.fr/blogs/186442-bondy-blog-aussi-20minutesfr>. Acesso em: 12
nov. 2017.
9
Disponível em: <http://www.bondyblog.fr/201402141323/le-tour-de-france-des-villages-les-moines-comme-le-maire-sont-tendance-a-droite-voire-tres-tres-a-droite/#.UxBIvfl5MkQ>. Acesso em: 12 nov. 2017.
8
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em particular. Contribuir para a informação dos indivíduos e das comunidades sobre os serviços públicos disponíveis nas periferias e seu uso adequado (tradução
nossa)10.

As estratégias seguidas pelo blog aproximam-se, até certo ponto, dos discursos
dos realizadores citados. Isso também se aplica às estratégias econômicas. O blog tem
uma parceria com a empresa americana Yahoo!, que compra os conteúdos produzidos regularmente pelos jovens. O blog é subsidiado pela Agência Nacional de Coesão
Social e Igualdade de Oportunidades (Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances, ACSE) e pelo Conselho Regional Île-de-France. De acordo com
o presidente do Bondy Blog, Nordine Nabili, 80% da receita do blog é gerada pelo
trabalho de jovens blogueiros11. Essa mídia on-line tem apenas alguns anos de existência (foi criada em 2005) e ainda está em uma fase de pesquisa de receitas para se
estabilizar. Entretanto, tudo indica que o blog estabeleceu uma certa credibilidade
com essas disposições financeiras. É lido mensalmente por cerca de 400 mil visitantes: em cinco meses, de janeiro a maio de 2010, totalizou 2 milhões de visitantes12. O
blog apresenta colunas regulares e já ganhou o prêmio “Desafio” como o melhor blog
político em 2009 e o “Prêmio da Cidadania” pela EDF.
Durante nove anos, a experiência iniciada pelo Bondy Blog permanece atuante
e é reforçada com outros exemplos. O projeto espalhou-se para outras cidades – Bondy Blog em Marselha (criado em 2007), em Lyon (criado em 2008), em Dakar (criado
em 2008) – e na Suíça (em Lausana, em 2008). Além disso, o Bondy Blog inspirou
outras iniciativas dos bairros das ZUS. Essas “mídias de periferia” são geridas por
associações que visam dar voz aos moradores, como, por exemplo, o Quartiers sans
cible em Bordeaux; Med’in em Marselha; Regard 2 banlieue em Paris. No site dessas
mídias, observamos uma produção regular de informações (texto, vídeo, entrevistas
com moradores e políticos). De uma maneira geral, todos eles têm o mesmo objetivo:
fazer compreender – por meio de textos, imagens, vídeos, fotos – o que está acontecendo nas periferias e com seus moradores e observar a distância acentuada entre o
poder político, as mídias e a vida cotidiana dos moradores.
Apresentamos até aqui algumas iniciativas diferenciadas, tomadas por pequenos grupos de diferentes bairros, que se tornaram coletivas. Elas são motivadas e alimentadas por lógicas sociais em transformações constantes que se enriquecem com a
Tradução nossa para: "L’association se propose de susciter, à permettre et à nourrir le débat et la discussion autour des principales thématiques et des enjeux relatifs aux banlieues en général et à la Seine Saint
Denis en particulier. De contribuer à l’information des individus et des communautés sur les services publics
disponibles en banlieue et leur bon usage." Os objetivos do Bondy Blog estão disponíveis em: <http://www.
bondyblog.fr/mentions-legales/#.UxHvz_l5MkS>. Acesso em: 13 nov 2017.
11
Segundo a socióloga Julie Sedel (2011), os blogueiros têm a ajuda de um redator-chefe e recebem cerca de
40 euros por artigo.
12
Disponivel em: <http://www.bondyblog.fr/qui-sommes-nous/#.UudguxBKG00>. Acesso em : 13 nov. 2017.
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visibilidade da fala comum e as pontes que se estabelecem entre essas novas mídias e
as mídias “tradicionais”, como a imprensa, a televisão e o rádio. Se as relações entre
os indivíduos podem ser reforçadas pela criação de uma mídia na Web, elas também
englobam observações geralmente idealizadas e exageradas relacionadas ao potencial das tecnologias e ao “local” como “motor da sociedade” (PAILLIART, 1993).
De toda forma, como já abordado, o artigo corrobora o pressuposto de Dahlgren (2009), para quem a mídia on-line pode promover novas formas de reapropriação, expressão e aprendizagem. Compartilhando dessa leitura, compreender a noção
de “civic culture” é essencial aqui, ela nos serve de chave de leitura para essa iniciativa do Bondy Blog, porque engloba as seguintes dimensões: conhecimento, valores,
confiança, espaços, práticas e identidades. Nos “novos” espaços de expressão, são
discutidos e compartilhados valores como igualdade, liberdade, justiça, solidariedade. Nesse sentido, é necessário um mínimo de confiança entre os indivíduos para
que eles compartilhem suas experiências e “act together” em espaços como fóruns,
wikis, sites ou blogs. As práticas na Web exigem certas competências de comunicação que estão muito relacionadas ao conhecimento. E, finalmente, existe a dimensão
das “identidades”, que é considerada peça central da cultura cívica, porque ela se
alimenta de conhecimento e valores, pode ser reforçada pela confiança e concretizada
em espaços específicos por meio das práticas. As dimensões estão, portanto, em uma
interação dinâmica, como Dahlgren (2009, p. 172) explica:
Através do tempo, as práticas se tornam tradições e a experiência se torna memória
coletiva; A democracia de hoje precisa ser capaz de se referir a um passado, sem estar presa nele. Novas práticas e tradições podem e devem evoluir para garantir que
a democracia não se estagne (tradução nossa)13.

É certo que esse quadro de análise tem uma dimensão normativa: a “cultura
cívica” é destinada a ajudar a analisar as condições necessárias para promover ou
limitar o engajamento cívico. Essa dinâmica pode, pelo contrário, impedir o “bom”
funcionamento da esfera pública. Os estereótipos baseados na identidade cultural
podem se estender ao domínio político. A questão reside nas motivações das pessoas
que se apropriam de TIC para dar visibilidade à sua condição social.
Voltemos à questão das “identidades”. O termo tem dois componentes importantes: o primeiro refere-se a um sentimento de ser um agente “habilitado” politicamente (“empowered political agent”), isto é, que todos os indivíduos são capazes de
agir e causar impactos na vida política; o segundo diz respeito à condição de cada
indivíduo em ser membro de uma ou mais comunidades políticas. Essa dimensão é
Tradução nossa para: “Across time, practices become traditions, and experience becomes collective memory; today’s democracy needs to be able to refer to a past, without being locked in it. New practices and
traditions can and must evolve to ensure that democracy does not stagnate.”
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central, porque a participação cívica é essencialmente uma atividade coletiva. Esses
componentes aparecem na experiência que Bondy Blog quer implementar. As diferentes nacionalidades das populações estrangeiras que vivem nas periferias – em alguns
bairros, pode haver até vinte – é menos enfatizada do que a noção de comunidade
de moradores. O acento é colocado na coabitação entre várias culturas no município. O projeto de Bondy Blog ganha sentido na valorização das experiências vividas
nos subúrbios, onde a precariedade se concentra. Os idealizadores do projeto também apresentam a preocupação com a formação dos blogueiros em jornalismo, tema
abordado no próximo tópico.
3 Ativismo para além das fronteiras das periferias
Além de produção de notícias e reportagens, o Bondy Blog também apresenta uma lógica profissional. Os criadores do Bondy Blog também visam formar os
blogueiros em jornalismo, uma vez que eles acreditam na importância do ensino e
também na mudança na formação das escolas de jornalismo. É nesse contexto que,
em parceria com a Escola Superior de Jornalismo de Lille, iniciou-se em 2009, no
município de Bondy, o projeto “Preparação e Igualdade de Oportunidades”, um curso preparatório para os concursos das grandes escolas de jornalismo Anualmente,
vinte jovens de famílias modestas e de todas as origens recebem bolsa de estudo e
aulas durante seis semanas: três em Lille, três em Bondy. Durante esse período, jornalistas profissionais (do Courrier International, Le Monde, Canal+) revezam-se para
aconselhar e, principalmente, formar os jovens nas provas do concurso. Na primeira
turma, em 2009, dos vinte jovens selecionados três eram blogueiros do Bondy Blog.
O blog também se mobilizou para a criação de um Mestrado em Jornalismo,
em Gennevilliers, 2011, na Universidade de Cergy Pontoise14. Na primeira turma de
formados, a maioria era estudantes que morava na aglomeração parisiense e 60%
eram bolsistas. Essa iniciativa ganha ainda mais amplitude e importância se considerarmos a pouca diversidade nas redações francesas. O processo de contratação
também continua a ser um grande obstáculo para a diversificação das redações. De
fato, a porcentagem de estudantes de jornalismo das categorias sociais mais modestas é muito inferior (10,4% para jovens de pais operários) do que a de estudantes que
têm pais de categorias profissionais intelectuais (52,7%) (LAFARGE; MARCHETTI,
2011). Além disso, as altas taxas de matrícula nas escolas e os exames de admissão
(nem todas as escolas secundárias incluem aulas preparatórias para as grandes escolas) são obstáculos significativos. Esse processo reflete desigualdades encontradas no
espaço social.
Dessa forma, pode-se afirmar que o Bondy Blog é uma iniciativa de “sucesso”,
uma vez que implementou iniciativas perenes, além de fornecer pistas sobre o futuro
Disponível em: <http://www.bondyblog.fr/201209170053/%C2%AB-la-sociologie-des-etudiants-en-journalisme-evolue-peu-%C2%BB/#.Uuumhfl5MkQ>. Acesso em: 13 nov. 2017.
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da produção de informações dentro e fora da mídia. A própria formação em jornalismo está vinculada a essas mutações. A apropriação das tecnologias por esses jovens,
muitos são descendentes de imigrantes, pode ser interpretada como evidência de um
desejo de mobilidade social e de melhora das suas condições de vida. Assim, o debate
sobre o papel da mídia (e do jornalismo) na esfera pública é realizado sob o impulso
dos “novos” meios de comunicação e TICs.
Ademais, a publicação dos artigos dos blogueiros em outras mídias indica que
o blog se tornou referência e fonte de consulta. Notamos que são interesses que se
convergem: algumas organizações de mídia estão lentamente abrindo suas portas
para iniciativas na Web e os Bondy blogueiros querem construir pontes para não
ficarem fechados sobre si mesmos. Devemos lembrar que o Bondy Blog foi criado
por jornalistas que conhecem o funcionamento do setor de mídia, suas limitações e a
evolução do mercado de informações on-line. Tudo indica que a tendência da mídia
impressa é se direcionar cada vez mais para a Internet para capturar novas audiências.
Considerações finais
A emergência de novas formas de expressão públicas na Internet inscreve-se
em um processo de valorização da participação dos indivíduos na produção de informação. A criação do Bondy Blog, uma mídia on-line criada por jornalistas e, principalmente, por moradores do departamento de Seine-Saint-Denis, é um exemplo.
Os textos produzidos nesse blog baseiam-se nas questões da vida cotidiana dos habitantes (especialmente jovens adultos, muitos deles franceses, mas de descendência
de imigrantes), como, por exemplo, o desemprego, as condições precárias de bairros
ou a educação. Sua linha editorial baseia-se na valorização de questões subjetivas
individuais, histórias de vida que expressam questões mais amplas que atingem os
habitantes dos bairros ditos “sensíveis”. O estudo da emergência de tal mídia torna-se ainda mais relevante se considerarmos o contexto francês, onde, nos últimos anos,
as práticas jornalísticas em relação às periferias provocaram discussões sobre a mídia
e seu papel na democracia.
Essa iniciativa vai além da produção de informação. A formação em jornalismo
dos blogueiros também é pensada, principalmente porque o jornalismo é uma profissão sem muita diversidade social na França, como demonstramos. Dessa forma, o
ativismo que buscamos demonstrar ultrapassa as fronteiras das periferias e o próprio
blog em si, propondo diálogo com diferentes atores. Vale ressaltar ainda habilidade
dos blogueiros em contar uma história que pode ser compartilhada, seja por meio
das visitas que recebe diariamente no próprio blog, seja pelas parcerias estabelecidas
com outras mídias. O projeto do Bondy Blog é resultado, portanto, do trabalho de
“empowered political agents”, que, a partir da criação de um espaço específico de
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produção de informação local, dão visibilidade a problemas variados e compartilham valores.
Por meio do exemplo do Bondy Blog, é possível concluir que valores que fundamentam a democracia é uma construção relacionada também à emergência de espaços de discussão plurais, nos quais acontecem críticas ou reflexões sobre questões
coletivas. Entretanto, é importante relativizar o papel da Internet nessa dinâmica.
Apenas a criação de um blog e a publicação de artigos não é garantiria que os moradores da periferia seriam ouvidos pela sociedade e pelos poderes públicos. Porém,
não atentar para iniciativas como a do Bondy Blog significa deixar de lado um projeto
que perdura, serve de exemplo para outros e atua de forma transversal, na formação
universitária de jovens moradores de periferia e na coprodução de notícias com as
mídias tradicionais. Certamente, iniciativas como esta dão indícios sobre as novas
formas encontradas pela sociedade para questionar tanto sua condição social, quanto as instituições consolidadas, como a mídia. Reunidos em um coletivo, os jovens
blogueiros demonstram ter competências políticas, por meio principalmente de sua
capacidade de construir um discurso nas notícias, e técnicas, com o domínio das ferramentas disponibilizadas pela Web.
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RESUMO
Entendemos o midiativismo como ações de comunicação e jornalismo relacionadas ou aliadas aos movimentos sociais, que possuem forte atuação em rede social e com grande uso das tecnologias digitais, com objetivo de construir uma
narrativa própria e diferenciada em relação àquela da comunicação hegemônica. O capítulo apresenta uma cartografia a partir de três tipos de midiativismo ambiental em atuação na capital gaúcha, tendo como base levantamento
realizado no ano de 2017, com busca de sites e redes sociais, complementando-se com informações diretas por mensagens eletrônicas. Salientamos a importância
de ativistas históricos na motivação de gerações de midiativistas ambientais atuantes em três frentes: entidades que atuam na defesa do meio ambiente com assento
em fóruns e conselhos influenciando diretamente a construção de políticas públicas;
ativistas ligados ao movimento ambiental que atuam também individualmente; e coletivos de jornalistas e/ou comunicadores e profissionais de outras áreas, parceiros do
movimento ambientalista. Concluímos que os principais objetivos do midiativismo
ambiental porto-alegrense são potencializar a divulgação da causa, buscar a participação do público com vistas a uma mobilização eficaz, construir uma narrativa de
contraponto à da mídia hegemônica, enfatizar acontecimentos invisibilizados ou sem
a atenção merecida por parte do público em geral.
PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Ambientalismo. Cartografia. Redes sociais.
Comunicação alternativa.
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Uma cartografia do midiativismo ambiental
em Porto Alegre
1 Tensionando a mídia hegemônica
Porto Alegre pode ser considerada uma das capitais pioneiras na luta ambiental
no Brasil. Passeatas, produção e distribuição de informativos e realização de palestras
e debates eram (e ainda são) as ações de destaque desses ativistas ambientais. Desde
os tempos da mídia de massa, e diante da mídia hegemônica, é possível verificar que
a comunicação sobre as atividades dos movimentos foi de fundamental importância
para que a causa se tornasse uma questão para o debate público e, por conseguinte,
levasse a respostas e soluções, seja por parte da população, mas especialmente dirigidas ao poder público.
As ações de comunicação dos ativistas ambientais viram-se impulsionadas com
a emergência da midiatização, evidenciada por meio do crescente e acelerado surgimento de novas tecnologias e a sua pronta adoção por distintos públicos, há quase
40 anos. Desse modo, essas tecnologias tornaram-se os próprios meios de produção,
circulação e recepção de discursos. Conforme explica Fausto Neto (2008, p. 93), as
mídias “[...] passam a se constituir uma referência engendradora no modo de ser da
própria sociedade, e nos processos e interação entre as instituições e os atores sociais.”.
Sublinhamos igualmente outro fenômeno que somou para a difusão da luta
ambiental no debate público, o midiativismo, que deu “os primeiros passos” ao mesmo tempo em que o ciberativismo “ganhou força”, entre os anos 1995 e 2000. A partir
daí, o acesso foi cada vez mais facilitado à Internet de banda larga, bem como a câmeras digitais, celulares, smartphones, computadores e seus programas para criação
de sites e blogs, etc., e principalmente por não especialistas em Computação, Informática ou Comunicação (FOLETTO, 2017).
Nesse contexto de mudanças nas relações entre a sociedade e as mídias, salientamos ainda a emergência do midialivrismo. Conforme Malini e Antoun (2013, p. 21)
há dois tipos:
O midialivrismo de massa reúne experiências de movimentos sociais organizados
que produzem mídias comunitárias e populares, de dentro do paradigma da radiodifusão, se afirmando como práticas da sociedade civil alternativas e antagonistas em
relação ao modo de se fazer comunicação dos conglomerados empresariais transnacionais e nacionais de mídia (que controlam a opinião pública desde o nível local
até o internacional). Já midialivrismo ciberativista reúne experiências singulares de
construção de dispositivos digitais, tecnologias e processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de colaboração social em rede e de tecnologias
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informáticas, cujo principal resultado é a produção de um mundo sem intermediários da cultura, baseada na produção livre e incessante do comum, sem quaisquer
níveis de hierarquia que reproduza exclusivamente a dinâmica de comunicação um-todos. (grifos no original).

Entre o midialivrismo ciberativista e o midiativismo, vemos como aspectos em
comum a produção de notícias complexificadas (por jornalistas ou não), a prática de
um jornalismo engajado, uma atuação no sentido da contra-hegemonia (MORAES,
2010), da contrainformação (MATA, 2006) e da mídia radical (DOWNING, 2002).
Há, portanto, o ingrediente fundamental do tensionamento da mídia hegemônica
por meio da crítica da mídia e do confronto informativo.
Em Porto Alegre, o midiativismo ambiental contempla as características do
midiativismo e do midialivrismo. Constitui-se das ações de comunicação e jornalismo realizadas por grupos relacionados ou aliados aos movimentos sociais, que
possuem forte atuação em rede e com grande uso das tecnologias de comunicação,
na Internet e em redes sociais (ou mídias digitais). O objetivo é fazer uma narrativa
própria e diferenciada de temas ambientais em contraposição à abordagem da mídia
hegemônica.
O midiativismo ambiental que tratamos neste trabalho acontece em torno das
entidades ambientalistas (associações, Organizações Não Governamentais – ONGs
–, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs). Identificamos a
ocorrência da prática em três situações: midiativismo ambiental na lógica das entidades ambientalistas com assento em fóruns e conselhos influenciando diretamente
a construção de políticas públicas; midiativismo ambiental na lógica dos ambientalistas, caracterizado pela atuação individual em blogs ou páginas pessoais de rede social; midiativismo ambiental na lógica dos parceiros, constituído por comunicadores
e/ou profissionais de outras áreas, apoiadores das ações do movimento ambientalista
e atuação profissional engajada nas questões ambientais.
2 O contraponto e a mobilização ambiental pelo midiativismo
A disputa pela mobilização da opinião pública evidencia-se mediante uma disputa das narrativas, portanto é uma luta simbólica que se entrelaça pela construção
social da realidade (BERGER; LUCKMANN, 2008), bem como se realiza pela representação política não eleitoral (OLIVEIRA, 2017). Esta caracteriza-se por coletivos
e/ou indivíduos que participam da política, com independência (total ou parcial) dos
poderes instituídos, por meio da participação em fóruns e conselhos presenciais e
comunicação social online. Na atualidade, percebemos que integram os processos de
midiatização (FAUSTO NETO, 2008) para alavancar a sua capacidade de influenciar
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a opinião pública e interferir na construção da realidade. Nesse ponto, é fundamental, conforme Moraes (2010), entender o conceito de hegemonia de Gramsci, para o
qual a regulação da opinião está ligada essencialmente à hegemonia política, sendo
um ponto de encontro entre a sociedade e os políticos, entre a força e o consenso. Os
tradicionais meios de comunicação de massa estão ligados à estrutura hegemônica
da sociedade e tendem a atuar como agentes conservadores dos padrões de opinião
ligados à elite e ao status quo. Os princípios e bases das lutas pela cidadania não recebem espaço razoável, ou, quando isso ocorre, são colocados a partir de estereótipos.
As mudanças tecnológicas a partir da configuração da sociedade em rede (CASTELLS, 1999) ampliaram a possibilidade da realização de projetos midialivristas e
do midiativismo. Com efeito, observa-se a ampliação das narrativas oriundas das
demandas sociais e da cidadania. O padrão de convergência midiática atravessa o
mundo contemporâneo, e chega a uma variedade grande de movimentos sociais que
atuam visando ao exercício de uma representação política não eleitoral. O conceito
de sociedade em rede abordado por Castells refere-se a uma complexidade social
contemporânea que se realiza a partir de uma estrutura social baseada e operada a
partir das tecnologias da comunicação e da informação, fundamentada, portanto,
em redes digitais, estas consideradas “[...] a coluna vertebral da sociedade em rede.”
(CASTELLS, 2005, p. 18).
Existe de fato uma limitação no agendamento das demandas dos movimentos
sociais no Brasil, e que geram evidentes críticas aos meios massivos, os quais fazem
um tangenciamento desses temas (SOARES, 2008). Esse processo sócio-histórico há
muito demonstrou a necessidade da busca da comunicação pelas camadas populares
ou à margem do acesso aos meios de comunicação de massa.
Conforme Malini e Antoun (2013), “[...] a blogosfera destoa da comunicação
de massa exatamente porque se constrói a partir de discursos que estão colados à
maneira de expressar de cada singularidade.” (p. 124). No entanto, cabe a ressalva
de que a rede ainda é restrita a poucos e, conforme Esteves (2016, p. 13), pode ser
uma rede “[...] mais ou menos democrática (mais menos do que mais) tanto quanto
aos media tradicionais.”. Dessa forma, há um complexo sistema de desigualdades
digitais no qual é exercido um poder disciplinar, determinando quem tem e que não
tem acesso “[...] a certos meios e a certos usos desses meios”(ESTEVES, 2016, p. 13).
Segundo Miguel e Biroli (2010), a possibilidade de produção informativa em rede traz as perspectivas diferenciadas de grupos sociais que participam publicamente do debate. Isso significa uma descentralização da liberdade de expressão. Podemos afirmar que se trata da busca da cidadania
comunicativa ou do direito à Comunicação – ter voz na sociedade. Forma-se um campo de comunicação realizada fora do eixo dos grandes meios. Essa comunicação é chamada de forma equivalente em alguns termos, tais como, popular,
alternativa, horizontal, dialógica, participativa, entre outros (PERUZZO, 2006).
340

PARTE I: Do conceito...

Um meio alternativo pode ser caracterizado em contraposição à existência de
setores privilegiados, pois se coloca como opção diante do discurso dominante, confluindo, em graus variáveis, “[...] os sistemas de propriedade, as possibilidades de participação dos receptores na elaboração das mensagens, as fontes de financiamento e as
redes de distribuição, como elementos complementares.” (GRINBERG, 1987, p. 30).
Levando em conta a importância da comunicação alternativa, a partir da apresentação de pontos de vista diversificados e complexificados, na atuação contra-hegemônica, associamos ainda o princípio da contrainformação (MATA, 2006). Se a
chamada grande mídia não oferece um cardápio informativo para todos os gostos,
é preciso reagir ao monopólio do pensamento que não dá espaço à diversidade, mas
produz “monoculturas da mente” (SHIVA, 2003).
Para Grinberg (1987), há duas funções dos meios alternativos. A primeira é de
apoio, como auxiliar na mobilização e na organização, buscando a sensibilização
e interesse pelos fatos dos movimentos sociais, motivando para a ação organizada,
consciente e adequada. Já a função de potencialização “[...] é fazer com que os movimentos tenham maior repercussão, alcancem públicos externos, cheguem a outras
comunidades e categorias profissionais, alcancem as autoridades e sociedade em geral.” (GRINBERG, 1987, p. 48). No caso do midiativismo, encontramos ambas as
funções; no entanto, o que chama a atenção, especialmente a partir do uso de mídias
digitais, é o seu alcance para “fora” do movimento, ou seja, amplificando as mensagens de mobilização.
Em termos abrangentes, um comunicador ativista é um agente contra-hegemônico, no sentido inaugurado por Gramsci para “intelectual orgânico” (DOWNING,
2002). Downing, ao definir a “mídia radical”, evocou dois princípios que devem ser
observados: o conteúdo e o contexto. Dessa forma, podemos entender que o midiativismo veicula ideias de mobilização diante de um contexto de opressão, demonstrando radicalmente a resistência dos movimentos sociais.
Os processos de midiatização possibilitaram um tipo de horizontalização na
difusão das informações em comparação com a forma como a difusão era feita anteriormente, ou seja, por um lado, dependente dos meios de comunicação e suas estruturas empresariais e profissionais, por outro, viabilizada por ativistas ambientais,
como Roessler nos anos 1950 e Carneiro nos anos 1970 no RS, com o predomínio da
comunicação impressa. Em termos de tecnologias na sociedade em rede, esses novos
agentes conseguem disputar com a mídia hegemônica a atenção de vários públicos,
como é o caso do midiativismo ambiental exercido pelas entidades ambientalistas
que contam com jornalistas e/ou ativistas de outras áreas profissionais para atuar nos
blogs, sites e redes sociais.
Confirmando a importante presença desses agentes sociais no novo cenário midiático, Moraes e Fante (2014)1 demonstraram que a cobertura do acontecimento
1

Arboricídio foi a denominação dos ambientalistas aos cortes de 57 árvores após a ação policial cumprida
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pelo blog ambientalista da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural
(Agapan) foi mais aprofundada em comparação ao site de webjornalismo não tradicional Sul21, em análise a partir do conflito ambiental “arboricídio” em Porto Alegre, decorrente das obras viárias para a Copa Fifa Brasil 2014. O Sul21, ainda que
tenha apresentado fontes plurais, não contemplou aspectos do planejamento urbano
e as críticas ao licenciamento ambiental das obras, tal como as notícias publicadas
pela Agapan. Tão marcante foi a abordagem noticiosa sobre o arboricídio realizada
pela jornalista do blog da Agapan que um segundo trabalho (FANTE; MORAES,
2014) evidenciou que a entidade ambientalista, como fonte jornalística e audiência,
reformulou o seu papel no processo comunicacional ao buscar o diálogo direto com
os públicos. Concluiu-se que, não fosse essa atuação da Agapan viabilizada nesse
contexto de midiatização, “[...] o direito à informação da cidadania não teria sido
atendido.” (p. 14).
Ao pensar uma cartografia das iniciativas de midiativismo ambiental em Porto
Alegre, referimo-nos às entidades ligadas ao movimento ambientalista e às pessoas
envolvidas a ele de alguma maneira. Vamos considerar alguns fatores importantes
sobre a constituição do presente mapeamento, os quais esclarecemos na seção metodológica a seguir.
3 Caminhos metodológicos
Nossa proposta de cartografia segue as reflexões sobre a busca de uma metodologia não neutra, no sentido de posicionamento do investigador em relação ao
objeto e às relações sociais que estão presentes. Está baseada na análise crítica de um
problema, porém sem o objetivo “totalizante” de formulação de um mapa, tal como
a cartografia geográfica (CORREA, 2009). Assim, ao pensar uma cartografia do midiativismo ambiental em Porto Alegre, estamos nos colocando como participantes de
um processo que aflora na sociedade, compondo um cenário de atuação dos movimentos na interface comunicação/sociedade. A cartografia, para as Ciências Sociais.
[...] trata de movimentos, relações, jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de verdade, enunciações, modos de objetivação, de subjetivação, de estetização de si mesmo, práticas de resistência e de liberdade. Não se refere a método
como proposição de regras, procedimentos ou protocolos de pesquisa, mas, sim,
como estratégia de análise crítica e ação política, olhar crítico que acompanha e
descreve relações, trajetórias, formações rizomáticas, a composição de dispositivos,
apontando linhas de fuga, ruptura e resistência. (PRADO FILHO; TETI, 2013, p.
45).
na madrugada de 29 de maio de 2013 com a prisão de 27 pessoas que acampavam no local em resistência e
contra os equívocos do projeto de duplicação da avenida para o megaevento mundial do futebol. A questão
do arboricídio em Porto Alegre é frequente na pauta ambientalista.
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Desse modo, as teorias, apresentadas na primeira seção, são fundamentais para
que o posicionamento da pesquisa fique declarado, no contexto das modificações
sociotécnicas que envolvem o processo de midiatização, bem como no alcance da comunicação alternativa no campo do ambientalismo. Entendemos, dessa forma, que a
metodologia de análise leva em conta:
[...] as tecnologias e reconfigurações que estas provocam no jornalismo, nas relações
de poder, nos fluxos informacionais e nos movimentos sociais – Que se reinventam,
são potencializados pela Cibercultura, recondicionam pautas tradicionais e mobilizam novas ações em rede. (ALMEIDA, 2015, p. 12).

Os midiativistas buscam a participação do público nos acontecimentos, os
quais eles acreditam estejam invisibilizados ou sem a atenção merecida por parte do
público em geral. Nesse sentido, pensamos no midiativismo ambiental em Porto Alegre presente em três grupos, que são complementares e simultâneos:
a) midiativismo ambiental na lógica das entidades ambientalistas: ao atuarem
na defesa do meio ambiente, têm assento em fóruns e conselhos influenciando
diretamente a construção de políticas públicas; levam em conta a complexidade da questão ambiental ao contemplar as dimensões políticas, econômicas,
sociais, culturais, faz a releitura de narrativas, propõem novas narrativas de
forma posicionada e engajada; buscam elevar a consciência, desalienar; é um
trabalho permanente e insistente.
b) midiativismo ambiental na lógica dos ambientalistas: distingue-se do anterior no aspecto individual da atuação por meio de sites e blogs ou páginas pessoais de rede social, aproveitando o seu potencial particular e assim duplicando
o poder de acesso sobre os públicos, porque acabam tendo dois lugares de fala,
o deles e o da entidade.
c) midiativismo ambiental na lógica dos parceiros: comunicadores e/ou profissionais de outras áreas, apoiadores das ações do movimento ambientalista;
atuação profissional engajada nas questões ambientais por meio de produções
em diálogo e/ou em parceria com as entidades ou com ambientalistas individualmente; os sites e outros espaços de midiatização difundem os seus produtos e
também repercutem as mobilizações do movimento.
O procedimento para a realização da cartografia deu-se pela busca aos sites/
blogs e páginas em redes sociais, a partir do conhecimento sobre o tema e das próprias indicações feitas pelas entidades – encontradas em cada link visitado. Essa visita permitiu a confirmação de informações, tais como, objetivos, eventos, publicações,
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postagens, comentários, etc. As dúvidas foram esclarecidas em contatos por meio de
mensagens pessoais eletrônicas.
A partir das premissas do midiativismo e na tentativa de informar e analisar
os grupos e pessoas em atividade no ano de 2017, não incluímos nesse mapeamento
entidades vinculadas ao movimento ambientalista gaúcho, sobre as quais não encontramos link de Internet ou o mesmo possuía um conteúdo não atualizado; ativistas,
ambientalistas, jornalistas e profissionais de outras áreas que atuaram no passado
como midiativistas e midialivristas; e coletivos constituídos por diversas outras entidades, movimentos, associações, etc. que não atuam especificamente com a causa
ambiental.
Na sequência, apresentamos o resultado da pesquisa sobre o midiativismo ambiental em Porto Alegre, conforme os três grupos apresentados anteriormente.
4 Práticas do midiativismo ambiental em Porto Alegre
Está no histórico de Porto Alegre uma contribuição para a construção do movimento ambientalista no Brasil, daí o seu papel no ativismo ambiental. Entre as
primeiras organizações não governamentais ecologistas estão a União Protetora da
Natureza (UPN), fundada em 1955 (em São Leopoldo, região metropolitana), com
Henrique Luiz Roessler (16/11/1896 – 14/11/1963), e a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, em 1971 (Agapan, em Porto Alegre), cujo nome mais
popular é José Lutzenberger (17/12/1926 – 14/05/2002), o “maestro do ativismo ecologista” e agraciado com o “[...] mais importante prêmio no campo ativista, o Nobel
Alternativo, em 1988.” (PEREIRA, 2016, p. 20; 53). Roessler, que imprimia e difundia
conteúdo direto ao público leitor nos anos 1940 e 1950, é possivelmente um precursor
do chamado midialivrismo por Malini e Antoun (2013, p. 23): “[...] um tipo de sujeito
que produz, continuamente, narrativas sobre acontecimentos sociais que destoam
das visões editadas pelos jornais, canais de TV e emissoras de rádio de grandes conglomerados de comunicação.”. Em acordo com Almeida (2013, p. 88), o movimento
ativista é feito em benefício da “[...] comunicação contra-hegemônica, que é realizada
em contrassenso com a comunicação de massa e que também busca abranger outros
movimentos sociais que não são contemplados – pelo menos não devidamente – pelos mass media. [...]”.
A partir dos anos 1970, o advogado e ambientalista Augusto Carneiro
(05/01/1922 – 07/04/2014), da Agapan, criou uma rede de informações ambientais
(DAMIAN, 2007). Ele reproduzia os textos primeiro em mimeógrafos e depois em
fotocopiadoras. Distribuía regularmente, tanto diretamente em feiras ou eventos,
quanto por meio do envio pelo correio. Esses dois casos representam uma síntese da
origem da mobilização ambientalista em torno da difusão de temas ambientais em
Porto Alegre, da qual decorre o midiativismo que vamos tratar a seguir.
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Em geral, adiantamos que o midiativismo ambiental em Porto Alegre se evidencia por meio de postagens com fotos, vídeos, charges, convites para eventos, como
encontros, palestras, cursos, mobilizações, notícias produzidas pelos próprios grupos, notas públicas, cartas e outros documentos com reivindicações entregues às autoridades, artigos de opinião, divulgação do conteúdo de documentos como projetos
de lei, decisões judiciais, etc. São frequentes ainda a divulgação de conteúdos dos
parceiros das entidades.
4.1 Midiativismo ambiental na lógica das entidades ambientalistas
Com relação às entidades que atuam na defesa do meio ambiente, com assento
em fóruns e conselhos influenciando diretamente a construção de políticas públicas,
além da Agapan2, há os Amigos da Terra Brasil (NAT/BR)3, a qual tem esta ação
como potencializadora da luta e do conhecimento sobre os conflitos ambientais. Os
temas que acompanham incluem Soberania alimentar, Bosques e biodiversidade, Justiça econômica e resistência ao neoliberalismo, Justiça climática e energia, Petróleo,
gás e mineração4.
A Amigos da Terra Brasil é uma das organizações que exercem uma representação política não eleitoral e, assim como a Agapan, integra a Assembleia Permanente
de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do RS (Apedema)5, ao lado de outras
34 entidades ambientalistas distribuídas nos municípios do RS. Destas, nove estão
sediadas na capital do Estado. Em sua maioria, tem uma atuação panorâmica, isto
é, desde temas locais como em Porto Alegre até em outros municípios gaúchos e em
nível de país. O Instituto Mira-Serra fundado em 2000, por exemplo, atua em Porto
Alegre e, em São Francisco de Paula, onde é cogestor de uma Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN). O seu trabalho é voltado à conservação da biodiversidade e dos ecossistemas do Rio Grande do Sul com ênfase no bioma Mata Atlântica,
por meio do apoio à construção de políticas públicas, pesquisa científica e educação
ambiental6.
Disponível em: <http://www.agapan.org.br/> e <https://www.facebook.com/agapanbrasil/>. Acesso em:
10 out. 2017.
3
A fundação data de 1964 sendo chamada de Ação Democrática Feminina Gaúcha (ADFG). Em 1981, passou
a integrar a Federação Amigos da Terra Internacional (Friends of the Earth International – FoIE). A mudança para o nome atual (oficial) ocorreu em 1998: Núcleo Amigos da Terra/Brasil (NAT/BR).
4
Disponível em: <https://amigosdaterrabrasil.wordpress.com/> e atualizado com maior frequência <https://
www.facebook.com/amigosdaterrabrasil/>. Acesso em: 10 out. 2017.
5
Disponível em: <https://apedemars.wordpress.com/> e <https://www.facebook.com/APEDeMA.RS/>.
Acesso em: 10 out. 2017.
6
Disponível em: <https://www.facebook.com/ONGMiraSerra/> e <www.miraserra.org.br>. Acesso em: 10
out. 2017.
2
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A Fundação Gaia – Legado Lutzenberger7 –, por sua vez, atua em Porto Alegre
e Pantano Grande, onde se situa o Rincão Gaia, um local de práticas e vivências de
educação ambiental para todas as idades e áreas do conhecimento. Criado em 1987
por José Lutzenberger, a entidade sem fins lucrativos de utilidade pública persevera
com a atuação das filhas do engenheiro agrônomo e amigos engajados na luta pela
agricultura regenerativa, pela memória camponesa, e pelo uso inteligente e sustentável dos recursos naturais e tecnológicos, entre outros objetivos. Destacamos o papel
dessa Fundação e do seu fundador na difusão sobre o bioma Pampa, que é predominante no RS e o menos preservado do país, do qual restam apenas 40% de áreas
remanescentes de campos naturais. José Lutzenberger foi uma das primeiras pessoas
a criticar o contrassenso que representa a política do desmate da floresta amazônica
para plantar pastagem e a supressão dos campos do Sul do Brasil para plantar monocultivos arbóreos ou soja, arroz e milho. Pesquisas científicas8 evidenciam a alta biodiversidade pampeana e a consequente qualidade das gramíneas para a alimentação
do gado de corte. Contudo, essa política somente se fortaleceu nesses trinta anos de
alerta do ativista9. No Dia do Bioma Pampa, 17 de dezembro, data que homenageia
o aniversário de Lutzenberger, desde 2007, acontecem eventos em busca da reversão
desse quadro de ignorância e devastação do bioma sulino.
A ONG Solidariedade10, criada em 2001, é outra entidade ligada à Apedema
que possui site e página em rede social. O seu trabalho é em busca de uma cidadania
plena com vistas a uma cogestão da população com o Estado para transformar realidades. O Instituto Econsciência11 já teve blog e agora mantém a página em rede social.
O trabalho de conservação do bugio-ruivo e do Morro São Pedro marca a criação da
entidade em 2008. Uma das principais linhas de trabalho é a de educação ambiental.
Em comum, constatamos que essas entidades ambientalistas mantinham/mantêm blogs e sites de Internet, mas com a ascensão do Facebook passaram a focar na
rede social o seu midiativismo ambiental.
Há entidades ambientalistas que não integram a Apedema, igualmente em
Porto Alegre e com forte atuação científica e política, como o Instituto Curicaca12,
Disponível em: <http://www.fgaia.org.br/> e <https://www.facebook.com/fundacaogaia.legadolutzenberger/>. Acesso em: 10 out. 2017.
8 Disponível em: <https://www.ufrgs.br/redecampossulinos/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Newsletter RedeCampos-Sulinos_2017.pdf>. Ver mais: <www.ufrgs.br/redecampossulinos> e <https://www.
facebook.com/RedeCamposSulinos>. Acesso em: 10 out. 2017.
9
Artigo constata que a cobertura jornalística reproduz a lógica do governo brasileiro: apoiar a agricultura e
a pecuária de commodities, para a exportação e sem diferenciar as características e, portanto, as possibilidades econômicas sustentáveis dos biomas Amazônia (florestal) e Pampa (campestre). (FANTE; MORAES;
GIRARDI, 2016).
10
Disponível em: <http://ong.portoweb.com.br/ongsolidariedade/default.php> e <https://www.facebook.com/
ongsolidariedade.poa/>. Acesso em: 10 out. 2017.
11
Disponível em: <https://www.facebook.com/Econsciencia/?fref=mentions>. Acesso em: 10 out. 2017.
12
Disponível em: <http://ong.portoweb.com.br/curicaca/> e <https://www.facebook.com/InstitutoCurica7
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criado em 1997. Suas ações buscam, conforme o divulgado, a conservação e o desenvolvimento sustentável dos biomas Mata Atlântica, Pampa e Zona Costeira do RS.
Destacamos ainda o Coletivo Ambiente Crítico13, de 2015, cuja motivação é “renovar
o ambientalismo gaúcho”. O trabalho desses jovens se volta à preservação da Zona
Sul de Porto Alegre e da orla do Lago Guaíba. Segundo o divulgado, constituem a
aliança com os movimentos de moradores do Preserva Belém Novo e Preserva Arado.
4.2 Midiativismo ambiental na lógica dos ambientalistas
Ao mesmo tempo é de extrema relevância a difusão realizada, individualmente, por professores, pesquisadores e outros profissionais integrantes das entidades
ambientalistas, em blogs e/ou páginas de rede social. Como exemplo, citamos o professor e pesquisador da UFRGS biólogo Paulo Brack. Ele integra o Instituto Gaúcho
de Estudos Ambientais (InGá)14, ONG membro da Apedema, e alimenta um blog15
desde 2013. Na sua página no Facebook16 mais recente, o professor também exerce
uma forma de midiativismo ambiental. Igualmente integrante do InGá e Mogdema17.
Assim como esse professor, destacamos o trabalho do biólogo Francisco Siliprandi
Kuwer nas páginas de rede social dessas duas entidades. Ele diz que o diferencial da
sua atuação midiática voluntária é o conteúdo, que objetiva, além de propiciar o conhecimento das pessoas sobre a questão ambiental, fazer com que esse público reaja,
que dê o próximo passo. É essa mobilização, acredita, que realiza transformações
individuais e coletivas na vida das pessoas e suas comunidades. O biólogo atribui a
suspensão da tramitação na Câmara de Vereadores do chamado projeto de lei de arboricídio em Porto Alegre, conjuntamente ao midiativismo. Além da difusão, desde
em páginas de redes sociais até diversos grupos fechados, em sites e fanpages das entidades ambientalistas, assim como em listas de E-mail, foi feito um abaixo-assinado18
com toda a informação disponível sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 08/1719,
do vereador Moisés Barboza conhecido por “Maluco do Bem” (PSDB), e bem como
ca/>. Acesso em: 10 out. 2017.
13
Disponível em: <https://www.facebook.com/ColetivoAmbienteCritico/>. Acesso em: 10 out. 2017.
14
Disponível em: <http://inga.org.br/noticias/> e maior atualização em <https://www.facebook.com/ingazeiro/>. Acesso em: 10 out. 2017.
15
Disponível em: <http://viabiodiversa.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2017.
16
Disponível em: <https://www.facebook.com/paulo.brack.5>. Acesso em: 10 out. 2017.
17
O Movimento Gaúcho em Defesa do Meio Ambiente reúne integrantes de outras ONGs e entidades ou
movimentos tanto ambientais, quanto ligadas as outras questões. Do blog criado em 2008, quando da sua
fundação, mantém-se a apresentação. Nela vemos que sua origem está na “crise deliberada e progressiva” da
gestão ambiental no Estado “que ofendeu e ignorou a legislação vigente”. Disponível em: <http://mogdema.
blogspot.com.br/> e <https://www.facebook.com/MoGDeMA/>. Acesso em: 10 out. 2017.
18
Disponível em: <http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR102166>. Acesso em: out. 2017.
19
Disponível em: <http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/131177>. Acesso em: 10 out. 2017.
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a problematização e crítica relativa à ameaça de desmonte da Lei Complementar
757/15, consequências e impactos. Foi deferida uma ação cautelar ajuizada pela Agapan e demais entidades ambientalistas requerendo a concessão de medida liminar até
haver a realização de audiência pública.
Da área de Letras, realçamos o trabalho da professora da Universidade Estadual do RS (UERGS) Ana Carolina Martins da Silva por meio do blog20 desde 2012.
Integrante da Agapan, utiliza o blog para divulgar notícias de debates, mobilizações,
fotos e vídeos de sua autoria tanto no intuito de servir como fonte de pesquisa, quanto para potencializar a difusão das informações. Ana Carolina integra ainda duas
entidades ambientalistas nos municípios, onde nasceu – São Borja –, e onde residiu
– Passo Fundo.
Da Agronomia, realçamos o midiativismo ambiental realizado pelo estudioso
e integrante da Agapan Sebastião Pinheiro21, que foi servidor do Ministério da Agricultura, do Ibama e da UFRGS. Segundo a historiadora Elenita Malta Pereira, ele foi
fundamental na luta contra os agrotóxicos, a qual culminou na construção da Lei dos
Agrotóxicos (Lei Estadual 7.747/1982). A legislação mais avançada da época – serviu
de modelo para a formulação de leis em outros 15 estados brasileiros e outros países
–, que teve a sua assessoria técnica e do professor Flávio Lewgoy (UFRGS, Agapan,
31/01/1926 – 07/11/2015), e ainda é pauta de resistência do movimento ambientalista.
Em 2012, a imprensa hegemônica destacou a vitória da mobilização nas redes sociais
sobre a retirada da pauta do Projeto de Lei (PL) 78/201222 pelo autor, o deputado
Ronaldo Santini (PTB). A proposta visava alterar a parte da lei que desautoriza no
RS o uso de agrotóxicos proibidos em seus países de origem. Em outubro de 2017, o
movimento ambientalista e técnicos ambientais enfrentam mais uma investida23 para
“flexibilizar” a introdução desses tipos de venenos no RS e vêm contando com o seu
midiativismo ambiental e com a mídia alternativa à hegemônica para mais essa mobilização de resistência.
Disponível em: <https://anacarolinapontolivre.wordpress.com/>. Acesso em: 10 out. 2017.
Conforme o divulgado, Sebastião Reginaldo da Silva Pinheiro “[...] possui graduação em Agronomia pela
Universidad Nacional de La Plata (1973), especialização em Engenharia Florestal pela Universidad Nacional
de La Plata (1974), especialização em Analítica de Resíduos de Agrotóxicos e Metais Pesados pela Bundesforschungsgest (1982), especialização em Resíduos de Agrotóxicos Micotoxinas Metais Pesados pela
Trieruntersuchungsam (1982), especialização em Análise de Resíduos de Agrotóxicos Herbicidas Meta pela
Saarbrucken Untersuchungsamt (1983), especialização em Toxicologia e Ecotoxicologia de Herbicidas pela
Biologische Forschung Anstalt (1983). Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/6779441884647236>. Acesso em
10 out. 2017.
22
FANTE, E. Assembleia gaúcha arquiva PL dos agrotóxicos após pressão popular. EcoAgência [site]. Porto Alegre, 25 set. 2012. Disponível em: <http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRFWWNlYHZ
ETT1GdXJFbKVVVB1TP>. Acesso em: 10 out. 2017.
23
Disponível em: <https://www.sul21.com.br/jornal/governo-sartori-quer-alterar-legislacao-sobre-uso-de-agrotoxicos-alertam-entidades/>. Acesso em: 10 out. 2017.
20
21
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O tema da saúde no solo e dos agrotóxicos acompanha a trajetória de Sebastião Pinheiro e dominam a sua ação midiativista geradora de conhecimento. Antes,
por meio de um site24 e, desde 2013, na página de rede social25. Hoje divide o tempo
entre a atuação direta com camponeses, no Brasil e exterior, compartilhando as técnicas do “biopoder camponês”, e a reflexão e problematização de questões atuais:
“como forma de elevar a consciência para evitar a alienação que ela pretende ser
total”. (PINHEIRO, 2017).
O engenheiro agrônomo Jacques Saldanha26 lembra que foi em 2005 a criação
do site Nosso Futuro Roubado, quando ele e amigos tomaram a iniciativa de publicar
e/ou traduzir notícias, pesquisas e outros documentos relacionando meio ambiente e
saúde aos impactos da vida moderna. Em comum, eram leituras não disponíveis no
Brasil, mas fartamente em países da Europa. A maior parte do grupo residia em Porto
Alegre, mas, atualmente, o próprio Jacques reside em Santa Catarina. Já a página em
rede social é de 2013. Entretanto, ele conta que o seu ativismo iniciou ainda nos anos
1990:
A partir de uma cópia reduzida do documentário da BBC chamado Agressão ao
homem, fiz uma dublagem com jovens estudantes de Jornalismo da UFRGS, e também dois livretos sobre o tema dos disruptores endócrinos, e os efeitos dos plásticos
e plastificantes sobre a saúde dos seres e do planeta. (SALDANHA, 2017, online).

O trabalho de educação ambiental era realizado de escolas a universidades, em
cursos, palestras e eventos.
O fotógrafo e técnico em telecomunicações Eduíno de Mattos, integrante da
ONG Solidariedade, possui desde 2012 um blog27 e desde 2009 uma página na rede
social. Discípulo de José Lutzenberger, segue seus passos, combatendo, muitas vezes
sem o intermédio das entidades, os crimes ambientais que identifica. Em entrevista a
estudantes de Jornalismo, relatou casos de ações que moveu as quais tiveram efeito,
como a da pedreira irregular no município de Triunfo (LAZAROTTO, 2015). Eduíno
explica:

O site da Fundação Juquira Carandiru (http://www.fundacaojuquiracandiru.com.br/) deixou de ser pago.
E a Fundação teve que mudar o nome passando a JC Satyagraha de Gandhi (A verdade não se oculta). A Fundação possui 46 livros editados. Outras informações em: <http://oextensionista.blogspot.com.br/2014/08/o-que-e-juquira-candiru-satyagraha.html#.WfN_t7pFzIU>. Acesso em: 10 out. 2017.
25
Disponível em: <https://www.facebook.com/sebastiao.pinheiro.39?ref=br_rs>. Acesso em: 10 out. 2017.
26
Disponível em: <https://nossofuturoroubado.com.br/> e <https://www.facebook.com/luizjacques.saldanha>. Acesso em: 10 out. 2017.
27
Disponível em: <https://epocavital.wordpress.com/> e <https://www.facebook.com/eduino.demattos>.
Acesso em: 10 out. 2017.
24
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O meu grande mentor foi o José Lutzenberger, estudei com ele, ele metia o pé no
barro mesmo, ia lá e combatia por conta. Tem várias ONGs por aí, inclusive bem
conhecidas, que só ficam fazendo textinho para enviar pra mídia e batendo papo furado. Isso não gera nada e fazem somente para ganhar vitrine. Eu sou muito avesso
a isso, as pessoas dizem que eu sou muito grosseiro, mas acho que ativismo não tem
meio termo, se faz metendo o pé no barro. (LAZAROTTO, 2015, n. p.).

José Lutzenberger, por sua vez, mais explosivo, contava com o amigo e advogado Caio Lustosa, o qual criou a figura jurídica “legítima defesa do ambiente natural”
no argumento de defesa no processo por crime de injúria movido pelo então secretário de Estado da Saúde, Jair Soares. Em seu livro, Caio conta que, ao passar pela
Vila Assunção, Zona Sul de Porto Alegre, em 29 de setembro de 1976, Lutzenberger
constatou que uma equipe da Secretaria estava aplicando o veneno Lindane para acabar com os mosquitos da vizinhança. Diz que o ativista se desesperou, pois se tratava
de um “[...] organoclorado de alta persistência nos organismos e no ambiente, que
ataca o sistema nervoso central, além de ser cancerígeno, mutagênico e embriotóxico” (p. 38). E, além de ter xingado a equipe, ligou para a Secretaria e ordenou: “Diz
ao teu Secretário que ele é um filho da puta” (p. 38). O Secretário Jair Soares negou
que tivesse sido aplicado um organoclorado, mas foi desmentido por um funcionário
da Secretaria. Situação semelhante ocorreu em outro bairro da capital em 1977, tendo sido Lutzenberger absolvido desse segundo processo. O primeiro havia prescrito.
Caio conta ainda que mais uma vez a sua figura jurídica “legítima defesa do ambiente
natural” foi utilizada. “Pena que a cidadania não a exercite mais.” (LUSTOSA; BENITES, 2008, p. 42).
Com relação à causa animal em Porto Alegre, a jornalista Gelcira Teles tem
difundido as informações por meio de sua página pessoal no Facebook28. O jornalista
Márcio de Almeida Bueno, da Vanguarda Abolicionista, atualiza o blog e a página da
ONG em rede social29.
4.3 Midiativismo ambiental na lógica dos parceiros
A página em rede social do Movimento de Defesa Animal do RS (MDA)30 é
uma das dezenas de páginas de pessoas protetoras que contam com a midiatização
para alavancar a possibilidade de alcance dos seus objetivos. Salientamos que o surgimento oficial do movimento defensor dos animais em Porto Alegre foi anterior
ao ambientalista e se deu em 1910, com a fundação da “Sociedade Protectora dos
Animaes”. Contudo, a atuação mais conhecida é a de Palmira Gobbi, quem criou em
Disponível em: <https://www.facebook.com/reporteranimal>. Acesso em: 14 out. 2017.
Disponível em: <http://vanguardaabolicionista.blogspot.com.br/>e<https://www.facebook.com/Vanguarda
Abolicionista/>. Acesso em: 14 out. 2017.
30
Disponível em: <https://www.facebook.com/defesanimalrs/>. Acesso em: 14 out. 2017.
28
29
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1949 a Associação Rio-Grandense de Proteção dos Animais (ARPA)31 entidade que
resiste desde então.
A ONG Núcleo de Ecojornalistas do RS (NEJ-RS), fundada em 1990, imprimia
boletins, mas, com o acesso à Internet, o trabalho ativista foi alavancado. A realização
do Fórum Social Mundial em Porto Alegre inspirou os ecojornalistas a criarem a EcoAgência Solidária de Notícias Ambientais32 em 2003, um blog33 para fazer a cobertura do
evento, o qual evoluiu e se mantém provocando o agendamento de temas na imprensa
dominante. O Coletivo Catarse34, por sua vez, constitui-se de jornalistas e de profissionais de outras áreas do conhecimento. A cooperativa criada em 2004 é aliada dos
movimentos sociais e contempla com o seu trabalho as diversas temáticas, entre elas, a
ambiental. Publicou documentários e outros produtos audiovisuais, bem como livros e
revistas, além da realização de oficinas em escolas que difundem, por exemplo, o valor
da palmeira Juçara, a cultura e economia do Carijo, as plantas alimentícias não convencionais (PANCs), agroflorestas, impactos das barragens, espécies nativas, etc.
O contato por meio digital ou presencial em eventos e mesmo em sala de aula
fez surgir outros coletivos que utilizam as mídias sociais digitais para ampliar a visibilidade sobre a luta ambientalista. Este é o caso dos universitários do curso de
Ciências Biológicas da UFRGS, por meio do Programa de Educação Tutorial (PET)35,
cujas atividades extracurriculares têm tido papel essencial na difusão das questões
ambientais, a partir da produção de vídeos os quais são multiplicados em sua página no Facebook. Esse caso pode ser definido como de experiência em midiativismo,
já que realizam atividades para a formação profissional das pessoas envolvidas. Por
meio de sua página, o PET Biologia organizou eventos e difundiu vídeos36 (Dinossauros, Fósseis e Laudos ameaçados. Novamente; Zoo e Cetas – um futuro incerto; A
FZB não foi e não será extinta!; Sem o soro adequado, a picada pode ser FATAL!; etc.)
problematizando o Projeto de Lei 246/2016 do Governo de José Ivo Sartori (PMDB),
que determina a extinção da Fundação Zoobotânica do RS. A FZB, como é mais
31
O blog da entidade está desatualizado: <http://arpa-rs.blogspot.com.br/>. Informações atualizadas estão
disponíveis em: <https://www.facebook.com/arpa.protetora>. Acesso em: 15 out. 2017.
32
Disponível em: <http://ecoagencia.com.br/> e <https://www.facebook.com/ecoagenciadenoticias/>. Acesso em: 15 out. 2017.
33
O blog sofreu um ataque de criminosos da Internet, os crackers, no meio do ano de 2008 quando publicava notícias sobre a pressão exercida pela presidência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS)
visando à aprovação de um regramento pouco restritivo à silvicultura no Estado. O trabalho continuou em
outro blog criado até que, antes do final do mesmo ano, houve a inauguração de um site, que segue sendo
alimentado, com pouca frequência, com trabalho voluntário e, periodicamente, é atualizado com trabalho
remunerado. (FANTE et al., 2015).
34
Disponível em: <https://coletivocatarseblog.wordpress.com/> e <https://www.facebook.com/coletivo
catarse/>. Acesso em: 15 out. 2017.
35
Disponível em: <www.ufrgs.br/petbiologia> e <https://www.facebook.com/PETBiologia.UFRGS/> Acesso em: 15 out. 2017.
36
Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/PETBiologia.UFRGS/videos/?ref=page_internal>. Acesso
em: 15 out. 2017.
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conhecida, é um dos principais órgãos do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra, Lei Estadual 10.330/1994), porque suas atividades subsidiam, embasam,
fornecem as informações técnicas e especializadas necessárias à atuação dos demais
órgãos. O Governo diz que outras secretarias e órgãos do Estado poderão absorver o
trabalho da Fundação, que é responsável pela gestão do Museu de Ciências Naturais,
do Jardim Botânico e do Parque Zoológico. As informações difundidas pelo PET
Biologia fazem o contraponto por meio da manifestação dos próprios técnicos e funcionários da FZB, os quais serão demitidos se a catastrófica ordem do Governo não
for impedida com as ações judiciais em andamento (novembro de 2017), tanto por
parte dos sindicatos dos funcionários quanto por parte das entidades ambientalistas.
Considerações finais
Por conta da ampla variedade de manifestações sobre a questão ambiental nas
redes sociais, o nosso objetivo foi apresentar uma cartografia do midiativismo ambiental a partir das entidades ambientalistas, entendendo que a proposta do ativismo
ambiental depende em grande medida do movimento ambiental organizado, que expande sua atuação a partir das tecnologias da informação. A escolha metodológica
pela cartografia permite-nos afirmar nosso ponto de partida: entendemos o midiativismo ambiental como a complexa relação que se forma entre as causas ambientais,
seus defensores e as suas formas de midiatização.
FIGURA 1 – Atuação do midiativismo ambiental em Porto Alegre

Fonte: elaboração das autoras.
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Como vimos, o midiativismo ambiental em Porto Alegre está baseado na difusão de informações, predominantemente, pelas próprias entidades ambientalistas,
que proporciona aos distintos públicos o conteúdo e a possibilidade de gerar o conhecimento sobre as questões em disputa nas esferas política e econômica. É esse midiativismo que faz o contraponto ao silenciamento da mídia hegemônica, seja por meio
de denúncias, aprofundamento de informações técnicas, ampliação das informações
para além da dimensão econômica, complexificação dos temas e contextualização. É
também esse midiativismo que contribui com o conteúdo e as fontes de informação
com frequência para a mídia alternativa de Porto Alegre, que é sensivelmente mais
receptiva à abordagem de questões ambientais.
Constatamos que a finalidade da atuação midiativista ambiental em Porto Alegre é tanto alcançar a atenção do maior número possível de pessoas – especialmente
para públicos além do próprio grupo de apoiadores e simpatizantes, quanto de agendar a grande imprensa e fornecer as informações ambientais. O discurso mais comum
é de contraponto ao da mídia hegemônica, porém pode ser, ademais, de ampliação e
aprofundamento do conteúdo difundido pela imprensa.
Com essa cartografia, mostramos que o midiativismo de cunho ambiental conta com a midiatização para alcançar um público maior, sendo que a complexidade
das questões ambientais passa a ser explicada e reformulada visando ampliar o alcance de públicos. Na atualidade, a midiatização possibilita a busca por um diálogo
direto com os cidadãos, o compartilhamento de um conteúdo diferenciado daquele
da mídia hegemônica e o chamamento para a participação e a mobilização, ações
correlatas à comunicação alternativa.
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RESUMO
Neste artigo, temos como objetivo revisar as diferentes leituras acerca do último ciclo de protestos que mobilizam o conceito de identidade coletiva e, a partir desse
exercício, avançar numa teoria de médio alcance que contribua para a interpretação
sociológica das transformações societárias em curso. A questão fundamental que nos
orienta é: há identidade coletiva no ativismo contemporâneo? Em oposição não radical à hipótese da ação conectiva de Bennett e Sergerberg, e seus simpatizantes, defendemos que sim. A partir dos resultados apresentados por vários estudos sobre o tema,
entendemos que a mobilização viabilizada pelas mídias digitais vem modificando o
processo de identização, invertendo o sentido da correspondência entre movimento e
sujeito, ressignificando-o para além da identidade organizacional. Isso ocorre porque
a arquitetura desses dispositivos privilegia a relação entre identidade pessoal e identidade coletiva ao facilitar o encontro de enquadramentos convergentes, induzindo a
conformação de enquadramentos coletivos. Ou seja, observamos uma reconfiguração
das identidades coletivas, não o seu fim. Além disso, essa perspectiva não anula a participação das organizações nesse processo, posto que a problematização do estado
das coisas, os principais argumentos das narrativas em disputa e a continuidade da
ação coletiva permanecem, na maioria dos casos, nas mãos desses atores.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade coletiva. Movimentos sociais. Ação coletiva. Ação
conectiva.
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As identidades coletivas
no ativismo hodierno:
revisão bibliográfica e proposta de enquadramento teórico
Introdução
As teorias gerais destacam três processos como dinamizadores da interação
social contemporânea: a transnacionalização política e econômica, a singularização
e a difusão da cibercultura. Esse contexto levou à retomada do debate sobre o papel
da comunicação nos movimentos sociais, estreitando ainda mais as fronteiras entre a
Sociologia e a Comunicação. Contudo, a inovação tecnológica e suas possibilidades
de apropriação fazem com que os analistas, muitas vezes, ou se resumam a abordagem das práticas, priorizando a análise do meio, ou se rendam ao fascínio pelo novo,
que vem acompanhado do prejuízo próprio das reflexões sincrônicas, posto que não
contemplam o acúmulo da trajetória militante no que se refere ao significado, às práticas e às identidades gerados por seus predecessores.
Em convergência com a perspectiva da mediatização proposta por Mattoni
e Treré (2015), entendemos que os esforços interpretativos sobre a relação entre as
mídias e os movimentos sociais devem estar além de compreendê-los como “práticas de mídia” ou como “processos de mediação”. Em nossa visão, as mudanças nos
meios de comunicação estão correlacionadas à mudanças na cultura, na economia e
na sociedade. Por consequência, a emergência de um novo repertório de ação (e por
que não, de comunicação), pode prenunciar a conformação de uma nova ordem de
vida que ainda não se sedimentou (cf. BRINGEL, 20151). Desse modo, o estudo dos
movimentos sociais, como “profetas do presente” (MELUCCI, 1996), e mais especificamente das identidades coletivas, o esprit de corps (cf. BLUMER, 19512) da ação
coletiva, parece-nos um bom caminho tomar pistas desse processo.
No último ciclo de protestos, foram observadas algumas transformações no
ativismo contemporâneo que questionam nosso entendimento tradicional do engajamento e do pertencimento coletivo por meio da afluência de várias tendências
inter-relacionadas: um maior grau de descentramento dos atores sociais, um maior
protagonismo dos indivíduos nas manifestações, uma aparente desorganização das
BRINGEL, Breno. Social movements and contemporary modernity: internationalism and patterns of global
contestation. In: BRINGEL, Breno; DOMINGUES, José Maurício (Eds.). Global modernity and social contestation. Londres/California/New Delhi: Sage, 2015. p. 122-138
2
BLUMER, Herbert. Collective behavior. In: Alfred M. Lee (Ed.). New outline of principles of sociology.
New York: Barnes and Noble, 1951. p. 166-222.
1
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fronteiras internas e externas da militância, uma nova dinâmica de interação e mediação condicionada/ condicionante pelos/dos usos e tipos de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs).
Embora esse diagnóstico seja consensual entre os pesquisadores da área, o debate acerca da conformação das identidades coletivas os tem dividido. De um lado,
pesquisadores entendem não haver identidade coletiva nos protestos mais recentes. A
principal referência dessa hipótese é o trabalho The logic of connective action de W.
Lance Bennett e Alexandra Segerberg (2012). De outro, autores defendem que a globalização e a difusão das tecnologias digitais provocaram mudanças nas identidades
coletivas, e que essas seguem fundamentais à ação coletiva.
Esboçamos nossa hipótese acerca da (re)configuração das identidades coletivas
a partir de um diálogo crítico com esses autores e perspectivas. Entendemos que a
conformação das identidades coletivas na atualidade se dá a partir de um descolamento e deslocamento entre as identidades pessoal, social e organizacional, de modo
que os protestos transbordam para a além dos atores que os convocam e lhes foge ao
controle. Compreendemos que a relação de causalidade coletiva (cf. DOMINGUES,
20113) estabelecida entre o sistema de tecnologias digitais e os movimentos sociais
hodiernos está na raiz desse processo, visto que a arquitetura de rede induz a inversão
do processo de identização, pois nas mídias sociais os enquadramentos individuais
tendem a confluir e se aglutinar em um enquadramento coletivo. Porém, esse último,
na maioria das vezes, continua a ser elaborado, ou pelo menos fundamentalmente argumentado, pelas organizações de movimentos sociais. Como nossa proposta
consiste em uma reflexão teórica, estruturamos o artigo em três partes, Introdução,
Discussão e Considerações finais, sendo que a sessão “Discussão” divide-se em três
subtítulos autoexplicativos: 1.1) Movimentos sociais e identidades coletivas: nossas
definições, 1.2) A hipótese da ação conectiva e 1.3) Nossa crítica e hipótese.
1 Discussão
1.1 Movimentos sociais e identidades coletivas: nossas definições
Sob uma perspectiva construcionista e relacional, entendemos que os movimentos sociais são redes organizadas por atores individuais e coletivos que se identificam
e solidarizam como parte de um mesmo lado em um confronto político. Expressam,
fundamentalmente, um movimento societário que está em curso, de modo que tanto
o contexto de sua emergência quanto os seus desdobramentos são essenciais para o
entendimento do seu significado social. Caracterizam--se pelo compartilhamento de
uma mesma reivindicação de mudança e pelo acordo a respeito das estratégias (re3

DOMINGUES, José Maurício. Teoria crítica e (semi)periferia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
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pertórios de ação) para alcançá-la por meios, necessariamente, extrainstitucionais.
Como tipo de ação coletiva, esses movimentos têm um caráter duplo: do mesmo
modo que as formam, delas podem surgir.
A compreensão de um movimento social passa, imprescindivelmente, por três
instâncias indissociáveis: i) o estudo das estruturas das oportunidades políticas que
geraram a abertura societária facilitadora da sua eclosão, ii) a análise dos enquadramentos geradores das identidades coletivas que disputam a narrativa do processo
político e iii) a verificação dos atores (conectores) que possibilitam a configuração das
redes e, posteriormente, dos ciclos de protestos.
Procuraremos aqui não perder de vista essas três dimensões, contudo, nosso enfoque será a (re)configuração das identidades coletivas. Ao adentrar essa seara, concordamos com Snow (2001) que inferir a correspondência entre identidades apenas
com base em categorias primordiais ou estruturais, como fez a escola estruturalista
na segunda metade do séc. XX, é “empiricamente suspeito”, visto que as pessoas têm
múltiplas identidades, cujas saliências decorrem da contingência.
Os pesquisadores da Psicologia e da Sociologia comumente indicam ao menos
três tipos ou camadas de identidade: a identidade pessoal, a social e a coletiva. A
identidade pessoal é conformada pelas qualidades atribuídas ao sujeito por ele mesmo, como forma de se distinguir dos demais. A identidade social está relacionada aos
papéis sociais e identidades categóricas, como “mulher” ou “professor”. São atribuídas como tentativa de localização no espaço social. Quanto às identidades coletivas,
existem inúmeras definições. Como não há um consenso a seu respeito, gostaríamos
de propor a nossa, que se inspira em alguma delas, conforme referenciaremos (NAUJORKS; SILVA, 2016).
Entendemos que as identidades coletivas são o esprit de corps da ação coletiva.
Resultam de um processo de conexão e condensação de afinidades entre sujeitos heterogêneos diante de um contexto ou situação, unindo-os em prol de um objetivo. São
as percepções, os valores e sentimentos compartilhados de uma causa comum. Assim,
elas podem ser tanto geradoras, quanto geradas pela ação coletiva.
Parte da literatura caracteriza esse fenômeno como o processo de alinhamento
entre os quadros de ação pessoal e coletivo (SNOW, 2001). O processo de alinhamento de quadros é produzido por meio do trabalho identitário. A partir do alinhamento,
localiza-se o adversário da ação, desenha-se a fronteira entre “nós” e “eles” (cf. TOURAINE, 19894) e se conecta os ativistas a lutas passadas.
O compartilhamento dos quadros muitas vezes vem acompanhado de um acordo entre os sujeitos no que se refere aos repertórios de ação e às gramáticas que serão
adotadas pelo coletivo, pois as interpretações do mundo e seus significados se colo4
TOURAINE, Alain. Palavra e sangue. Política e sociedade na América Latina. Campinas: Editora Unicamp,
1989.
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cam em concomitância à seleção das práticas, definindo mutuamente sua produção
simbólica.
Reunidos, estes três elementos, alinhamento de quadros, compartilhamento de
práticas e gramáticas, geram outros quatro característicos da identificação coletiva:
o senso de pertença à agência coletiva, a solidariedade com os outros companheiros
mobilizados, o compromisso com o grupo e as relações de confiança entre os seus
integrantes (MELUCCI, 1996).
As manifestações empíricas da identidade coletiva podem variar de maneiras
significativas. A duração, a forma e o tamanho das identidades coletivas são relativos.
Variam de acordo com as estruturas de oportunidades políticas, com o tipo de ação
coletiva que geram ou pela qual são geradas, com a pré-existência de redes informais
e ao longo do ciclo de vida do movimento social. Todos esses elementos influenciam
o cruzamento entre a identidade pessoal e o quadro de ação coletiva. Por isso, é problemático empregar o conceito de identidade coletiva de maneira isolada.
A identidade coletiva explica o sentido da ação coletiva, as motivações subjetivas do “nós” por trás de sua estrutura. “Os atores agem em nome de identidades”
(TARROW; TILLY; McADAM 2001, p. 137). É um sistema de relações e representações que pressupõem negociações sobre a definição cognitiva do movimento, relacionamento entre os ativistas e criação de laços informais (MELUCCI, 2004). Portanto,
sua ausência implica ausência de capacidade de contestação, especialmente em um
momento histórico de fragmentação social (CORETTI; PICA, 2015).
Esses pressupostos tornam os espaços de comunicação e os protocolos que os
organizam elementares para a conformação da identidade coletiva. Neles desenha-se
as fronteiras entre o interior e o exterior do movimento, criam-se os seus códigos e se
forma a sua voz coletiva (MELUCCI, 2004). Assim, as atuais implicações nas interações sociais decorrentes do entrelaçamento das plataformas de mídias sociais no tecido da vida cotidiana tendem a afetar diretamente as mobilizações coletivas. Entre as
mais evidentes, temos o fim das oposições entre real e virtual, público e privado, distante e próximo, a difusão de práticas colaborativas e a ideia do “faça você mesmo”.
1.2 A hipótese da ação conectiva
No caso do ciclo de protestos iniciado em 2008, embora seja consenso entre os
pesquisadores da área que o uso das tecnologias digitais foi fundamental para sua
conformação e dimensão, há divergências no que concerne ao entendimento da construção de identidades coletivas. De um lado, alguns autores entendem não haver identidade coletiva nos protestos mais recentes. A principal referência dessa hipótese é o
trabalho The logic of connective action de W. Lance Bennett e Alexandra Segerberg
(2012). Nesse artigo, os autores partem da premissa que a comunicação se tornou
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uma parte proeminente da estrutura organizacional da ação coletiva, e defendem que
os protestos atuais operam a partir de duas lógicas de ação coletiva: a “lógica tradicional da ação coletiva”, que está associada a altos níveis de organização de recursos
e formação de identidades coletivas; e a “lógica de ação conectiva”, que se baseia em
compartilhamento de conteúdo personalizado pelas mídias sociais e vem substituindo a “lógica tradicional” na política contenciosa. De outro lado, autores defendem
que a globalização e a difusão das tecnologias digitais provocaram a reconfiguração
das identidades coletivas, mas que essas seguem fundamentais à ação coletiva.
Nós nos incluímos no segundo grupo. Nossa hipótese é que as identidades coletivas nas sociedades hodiernas se reconfiguram a partir de um descolamento e deslocamento entre as identidades pessoal, social e organizacional, de modo que os protestos transbordam para a além dos atores que os convocam e lhes foge ao controle.
Conforme exposto, essa transformação está correlacionada à apropriação das
mídias sociais pelos ativistas, que proporcionam a difusão de quadros, o compartilhamento de opiniões e sentimentos e a participação a um custo menor, especialmente para aqueles que não possuem experiência militante prévia. Contudo, isso não
significa que as mobilizações contemporâneas dispensam a organização formal por
completo. Além dos protocolos da arquitetura da própria Internet, observa-se que
as organizações de movimentos sociais continuam desempenhando um papel muito
importante na produção de conteúdo, na garantia da capacidade de mobilização pela
capilaridade de suas redes e na continuação das atividades nos momentos de refluxo.
Com base na observação dos protestos do último ciclo e nas principais pesquisas disponíveis sobre o tema, entendemos que as identidades coletivas ali presentes
são, em geral, uma combinação das identidades dos grupos tradicionais de luta com
identidades contingentes e fluídas. Essas últimas caracterizam-se fundamentalmente
pela inversão e indução do alinhamento de quadros, pela solidariedade de click, pela
crítica à representação, pelo pertencimento de sofá, pelo compromisso efêmero, pela
exacerbação da singularidade e pelo entusiasmo na ocupação do espaço público.
Tendo em vista o marco que o artigo de Bennett e Segerberg representa nesse
debate e com o intuito de facilitar a exposição dos principais argumentos em disputa,
de modo que se faça compreender melhor nossa posição, iniciaremos a revisão bibliográfica pelo trabalho deles, discutindo os pontos que instigaram nossa convergência
e, sobretudo, os que provocaram nossa crítica.
Para Bennett e Segerberg, o fato de a comunicação digital ter se tornado um
princípio organizador está relacionado a fenômenos macro, como a individualização
e a fragmentação estrutural imanentes às sociedades pós-industriais. Os processos
de individualização e fragmentação estrutural levam as pessoas a priorizar e exteriorizar seus enquadramentos pessoais, o que lhes permite um trânsito maior entre os
enquadramentos coletivos. Assim, inverte-se o entendimento trivial do processo de
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identificação (organização/estrutura  sujeito) e torna-se cada vez menos necessário
que o indivíduo se vincule formalmente a uma organização para se sentir parte ou se
solidarizar com uma causa, campanha ou movimento.
Os autores observam também que as TICs têm sido essenciais para as pessoas
difundirem seus enquadramentos pessoais. Uma expressão dessas orientações pessoalizadas são os “memes”, pacotes simbólicos pelos quais os manifestantes expressam
suas queixas e esperanças, publicizando e validando seus quadros de ação pessoal. O
compartilhamento de conteúdo político na forma de ideias personalizadas, como o
“We are 99%” do Occupy, é inclusivo e viraliza com facilidade pois “[...] exige pouco
em termos de persuasão, razão ou reformulação para unir as diferenças do que os outros podem sentir sobre um problema comum” (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p.
744 – tradução nossa). Além disso, como as mídias sociais comumente se estruturam
a partir de redes sociais offline, a conferência de credibilidade às informações que
ali circulam, a solidariedade e adesão às causas tendem a ser maiores, pois envolvem
sujeitos que compartilham outros compromissos ou afinidades sociais, conforme já
observado por outras teorias da ação coletiva. Esse processo é denominado pelos
autores como “partilha automotivada”.
A rede propicia ainda autonomia no que se refere à produção de informação,
que engaja muitos indivíduos a trabalharem coletivamente e de forma gratuita. Exemplos disso são as plataformas colaborativas e os softwares livres criados para alimentar muitas redes de protesto (CALDERARO, 2011 apud BENNETT; SEGERBERG,
2012). Desse modo, a preponderância da troca de mensagens pelas redes e sua rápida
e pouco custosa capacidade de mobilização fez com que elas se tornassem o principal
recurso comunicativo dos movimentos, realizando a mediação entre esses e o público
externo (que até então era realizada pelas associações) e pautando a cobertura da
mídia tradicional5 sobre os protestos.
Todavia, Bennett e Segerberg chamam a atenção para o fato de que muitas organizações de movimentos sociais que seguem a lógica do “brick and mortar world”
também se instrumentalizam das mídias sociais de modo a atingir seus objetivos e o
fazem por meio da centralização comunicacional, dispensando todo o protagonismo
e espontaneidade dos atores individuais.
A partir dessas constatações, os autores propõem uma tipologia da ação coletiva na qual o primeiro tipo consiste na ação coletiva tradicional, caracterizado pela
coordenação forte e centralizada da ação pelas organizações de movimentos sociais,
que se utilizam da Internet para gerenciar a participação e os quadros de ação coletiEm um trabalho anterior, sobre as eleições de 2010, quando nos deparamos com esse fenômeno, o denominamos como “agenda setting digital”. Ver: BACHINI, Natasha. Sob o piado do Twitter: o novo tom das
campanhas eleitorais com a difusão da internet no Brasil. 2013. 207f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
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va. No outro extremo, o terceiro tipo é a ação conectiva, totalmente auto-organizada
pela rede, com pouca ou nenhuma coordenação e conteúdos moldados por quadros
de ação pessoais inclusivos. Nesse caso, embora algumas organizações formais possam participar dos protestos, elas tendem a permanecer na periferia ou podem existir
tanto no ambiente online, quanto no offline. Esse tipo de coordenação frouxa é exemplificada pelos autores por meio do 15M. O segundo tipo, intermediário, configura-se
como um híbrido dos dois anteriores. As organizações que compõem esse tipo se
caracterizam por declinarem da projeção de agendas fortes e identidades coletivas em
favor de uma comunicação customizada, deixando o papel de organizadoras propriamente para o de facilitadoras. Os autores lembram ainda que a principal propriedade
dos tipos ideais é sua inexistência pura, de modo que no mundo real pode ocorrer a
convergência dos três tipos de ação em um mesmo espaço.
Por fim, Bennett e Segerberg (2012) afirmam que “[...] o elemento-chave da
ação conectiva é o elemento formativo do compartilhamento: a personalização que
leva às ações e aos conteúdos distribuídos amplamente pelas redes sociais” e que a capacidade política de uma ação de rede digital depende, fundamentalmente, de (para
o tipo 1) “[...] a rede ter um núcleo estável de organizações compartilhando ligações
de comunicação e implantando grandes volumes de mecanismos de engajamento pessoal” ou de (para o tipo 3) “[...] as redes digitais serem redundantes e densas com
caminhos para que as redes individuais convirjam, permitindo a transmissão viral de
quadros de ação pessoalmente atraentes” (p. 760-761, tradução nossa) .
1.3 Nossa crítica e detalhamento da hipótese
Todos os argumentos levantados pelos autores até o presente momento têm o
nosso acordo a priori. No entanto, o ponto mais problemático e que divide os pesquisadores da área é quando eles dizem que, embora os protestos contemporâneos
contenham os elementos acima, que são característicos da ação coletiva, muitos deles
não podem ser denominados como movimentos sociais.
Segundo os autores,
Esforços para impulsionar esses tipos de organização em categorias de movimentos
sociais reconhecíveis diminuem nossa capacidade de compreender um dos desenvolvimentos mais interessantes do nosso tempo: como as populações fragmentadas e
individualizadas, que são difíceis de alcançar e ainda mais difíceis de induzir a compartilhar pessoalmente identidades coletivas transformadoras, de alguma forma encontram maneiras de mobilizar redes de protesto de Wall Street até Madrid e o Cairo. Na verdade, quando as pessoas são individualizadas em suas orientações sociais
e, portanto, estruturalmente ou psicologicamente indisponíveis para as modernas
formas de organização do movimento político, a mobilização de recursos torna-se
cada vez mais onerosa e tem rendimentos decrescentes. (BENNETT; SEGERBERG,
2012, p. 751-752, tradução nossa).
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Dando sequência ao argumento, os autores retomam a Teoria do Ator-Rede
(TAR) de Bruno Latour (2005) e as reflexões de Mario Diani (2011) sobre o tema,
argumentando que as redes não são apenas um lugar em que se constrói a ação coletiva, mas são “actantes”, “[...] estruturas organizacionais em si mesmas que podem
transcender as unidades elementares de organizações e indivíduos”. As redes não somente facilitam a coordenação de eventos e o compartilhamento de informações,
mas também “[...] calibram interações ao estabelecerem níveis de transparência, privacidade, segurança e confiança interpessoal”. (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p.
753, tradução nossa).
Podemos concordar em parte com esse argumento, visto a importância dos
recursos destacados na mobilização política atual. No entanto, parece-nos que eles
se esqueceram de explorar um ponto fundamental que sofisticaria seu argumento, o
dos efeitos não intencionais diretos ou indiretos dos actantes nos processos sociais,
como já previsto pela própria TAR. Nesse sentido, Stefania Milan (2015) e Kevin McDonald (2015) observam que o desenho arquitetônico das mídias sociais impõe aos
usuários estratégias e mecanismos que alteram diretamente a materialidade e o sentido da ação coletiva, embora não tenham sido pensadas para esse propósito. Alegam
que os princípios orientadores das plataformas de mídias sociais, a transparência,
a quantificação e os controles são voltados inicialmente ao consumo, divergindo da
lógica que os ativistas lhe empregam.
Milan agrega muito ao debate quando registra que tanto a linguagem (instantânea e da constante publicidade) e os recursos simbólicos disponibilizados pelas
mídias (fotos, vídeos e emoticons), quanto os filtros interacionais nelas existentes
(os algoritmos que subvertem a ordem temporal das publicações e as direcionam segundo as preferências indicadas pelo comportamento do próprio usuário na rede,
que é medido constantemente por recursos como o “like”, do Facebook), criam “[...]
regimes específicos de produção e circulação de sentido”, medem e manipulam os
usuários, que lhes confere um papel de intermediador. Segundo a autora, “[...] nesta
‘co-presença semiótica-material’, o conteúdo e a infraestrutura estão intimamente
ligados: este último dá forma ao primeiro, que não pode ocorrer da mesma forma
fora do quadro específico das plataformas de mídia social” (MILAN, 2015, p. 901 –
tradução nossa).
O autores também não consideraram em sua análise que existe sempre alguém(ns) por trás da rede, a coordenar ou coreografar todas as ações mencionadas,
conforme destacou Paolo Gerbaudo (2015), e que as próprias definições de transparência, privacidade, segurança e confiança pessoal ficam a critério de empresas e
governos geridos por pessoas. Sob essa perspectiva, vários estudos apresentam resultados que refutam a possibilidade de realização da ação conectiva totalmente auto-organizada.
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Lorenzo Coretti e Daniele Pica (2015), em sua análise sobre os padrões de interação do Popolo Viola6, revelam que os protocolos de comunicação das mídias sociais
podem levar à centralização organizacional e à fragmentação dos movimentos sociais.
Tais constatações parecem inicialmente contraditórias se tomarmos as concepções de
ação conectiva e de movimentos sociais estruturalistas, implícitas no pensamento de
Bennett e Sergerberg. No entanto, Coretti e Pica valem-se da teoria melucciana, que
prevê o hibridismo e a negociação de posições como elementos fundamentais a conformação da ação coletiva.
Os autores seguem argumentando que esse processo ocorre em dois níveis diferentes: o micro, visto que os protocolos, ao influenciarem “[...] os padrões de interação entre os usuários, afetam as definições cognitivas do movimento, o potencial
de interação trialógica7 e a criação de laços fortes entre os participantes”; e o nível
macro, quando “[...] os protocolos de comunicação distorcem as relações de poder
entre os constituintes do movimento, estimulando a centralização dos processos de
tomada de decisão e exacerbando os conflitos internos de identidade” (CORETTI;
PICA, 2015, p. 957 – tradução nossa).
Ao analisarem os comentários da página do grupo por dois anos, os autores
averiguaram o predomínio de formas fáticas8 de comunicação, baixa qualidade das
informações postadas e pouca interação entre os usuários, de modo que o potencial para a construção de laços fortes era improvável. Considerando todos os seus
limites metodológicos9 e na contramão de boa parte das pesquisas ciberotimistas a
respeito do potencial deliberativo das redes, os autores concluem que as páginas do
Facebook se tornaram cada vez mais caracterizadas por fluxos de comunicação verticais (topdown) e controle de conteúdo por seus proprietários. O enquadramento
do movimento foi centralizado pelos administradores da página, fato esse favorecido
pelos protocolos de comunicação. Assim, a única ligação entre os participantes nas
discussões era a conexão comum com a causa do movimento. Em curto prazo, isso
garantiu a coerência na agenda do movimento. Em longo prazo, desintegrou os laços
O Popolo Viola é um grupo de protesto político italiano baseado no Facebook que mobilizou a opinião
pública contra as políticas do governo de Berlusconi entre 2009 e 2011.
7
Coretti e Pica definem como trialógica a comunicação entre os ativistas do Facebook e a diferenciam da
comunicação dialógica, que configura a comunicação ente os administradores da página e os ativistas. Essa
é a primeira vez que nos deparamos com esse termo. Nos trabalhos que tivemos contato da Sociologia e da
Comunicação até o momento, ambos os processos eram abarcados pela categoria “dialógica”, que se define
mais por uma suposta horizontalidade dos fluxos de informação na rede, referindo-se à possibilidade de
todos os usuários os produzirem e os receberem. Para um aprofundamento maior, ver a obra de Mikhail
Bakhtin: Estética da criação verbal.
8
Baseados em Malinowski (1923), os autores entendem que a comunicação fática se caracteriza pela ausência
de propósito e visa estabelecer uma presença social em vez de transmitir informações significativas, por meio
de postagens curtas e sem reflexividade.
9
Os autores se referem aqui, sobretudo, à especificidade do ambiente sociopolítico italiano e dos protocolos
de comunicação do Facebook, objeto de análise dos autores.
6
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de solidariedade e prejudicou sua identidade coletiva, pois não fora negociada, mas
forjada (CORETTI; PICA, 2015).
Além disso, Coretti e Pica revelam que a resistência por parte dos administradores da página a qualquer tentativa de abrir a gestão aos novos membros e a
posterior institucionalização e burocratização do movimento fez com que ele fosse
declinando, e levantaram suspeitas de que os partidos políticos estavam manipulando
os protestos e as lideranças sendo cooptadas.
Nesse ponto, o caso do Occupy é semelhante. Segundo Anastasia Kavada
(2015), embora as ferramentas digitais tenham colaborado para que mais pessoas pudessem ter acesso ao movimento, compromissar-se e solidarizar-se com ele efemeramente ao baixo custo de um click, os entrevistados contam que as principais decisões
sobre o futuro do movimento muitas vezes eram tomadas por poucas pessoas que se
encontravam nas praças e que a administração das mídias sociais não era compartilhada. Kavada observa que o real espaço de mediação e de conformação da identidade do movimento se embasou, sobretudo, em suas práticas, de modo semelhante
aos movimentos prefigurativos10. Observamos aqui uma diferença no que concerne à
conformação do movimento. Existe uma organização por trás dele, assim como no
caso descrito por Coretti e Pica, porém essa não assume a forma hierárquica comum
entre os atores tradicionais.
Os entrevistados revelaram também a Kavada que o objetivo do uso das redes
era fazer com que as pessoas fossem para a ocupação física e que elas foram importantes no apoio e na solidariedade prestados aos acampamentos nas situações
difíceis. Nesse sentido, utilizaram-se das métricas do Facebook para avaliar a ressonância do movimento e “[...] elaborar diretrizes para outros criadores de conteúdo
para garantir que as informações que eles postavam eram envolventes” (KAVADA,
2015, p. 881). Contudo, essa tática trouxe polêmica ao movimento. Primeiro, gerou
desconforto a contradição do movimento ser contra porta-vozes, mas ter administradores que “falassem por eles” nas mídias sociais. Além disso, a proposta de basear as
táticas do movimento na interatividade gerada nas redes foi considerada por alguns
como “trabalhar de graça para o Facebook”.
Apesar dos três argumentos de Bennett e Sergerberg que refutamos a partir
dos estudos citados, nossa maior discordância do seu trabalho reside na concepção
estruturalista de movimento social da qual partem, mesmo que não a apresentem de
maneira explícita. Embora nosso objetivo aqui não seja colocar as correntes teóricas
no tatame, parece-nos controverso afirmar que tanto o 15M, quanto o Occupy, não
tinham identidade coletiva, mas apresentavam altos níveis de WUNC. WUNC é um
Os movimentos prefigurativos são aqueles que buscam a formação de comunidades alternativas e cujas
práticas são basilares à conformação de sua identidade. Esses defendem uma relação intrínseca entre o fazer
e o ser.

10
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acrônimo sugerido por Charles Tilly para designar as representações públicas de dignidade, unidade, números e compromisso (em inglês worthiness, unity, numbers and
commitment) por parte de si mesmos e/ou seus constituintes. Em nossa visão, esses
são os elementos basilares da identidade coletiva.
Observamos o mesmo posicionamento nos trabalhos que compartilham da leitura do ativismo contemporâneo dos autores, como o de Ricardo Mendonça (2017).
Ao analisar as manifestações de 2013 a partir de entrevistas com manifestantes da
cidade de Belo Horizonte (MG), o autor realiza um interessante debate entre as teorias da identidade coletiva, do reconhecimento e de Hannah Arendt, apontando que
o autocentramento vem se sobrepondo e, muitas vezes, até mesmo desconsiderando a
organização coletiva. Utilizando-se do conceito de multidão de Hardt e Negri, argumenta que nos protestos observa-se “[...] a interação contínua entre as singularidades
que não são harmonizadas” (p. 139), produzindo-se o comum, e não identidades coletivas. Nessa “partilha da singularidade” que os pilares fundamentais da ação coletiva vêm sendo alterados, e novas formas de ação vêm se estruturando. O autor ainda
toma de empréstimo o conceito de comunidade da vertente pragmatista e afirma que
os protestos recentes se configuram como “[...] manifestações multitudinárias que
estabelecem um tipo de comunalidade polifônica e ambivalente, profundamente marcada pela expressão comunicativa de si e pela experiência coletiva dessa expressão”
(MENDONÇA, 2017, p. 141).
Para a ilustração dessa hipótese, o autor utiliza-se da metáfora da mesa de
Hannah Arendt:
A mesa é aquilo que, simultaneamente, separa e liga aqueles que nela se dispõem.
Em um contexto totalitário, que solapa individualidades em nome do atomismo
massificado, nossos parâmetros comuns de julgamento sobre bem e mal, certo e
errado, verdade e mentira perdem força. O comum deixa de existir, assim como as
singularidades que eram sua condição de possibilidade e sua consequência permanente. Sem a partilha de singularidades, o comum (que viabilizaria essas mesmas
singularidades) fenece. (MENDONÇA, 2017, p. 140).

A pertinente metáfora da mesa empregada pelo autor explicita bem nosso ponto de divergência. Mais uma vez, a ação coletiva hodierna, ou conectiva, para usar o
conceito proposto, parece se opor a um tipo de movimento social anterior constituído por “sujeitos idênticos”. Antonio Melucci (2001) refutara esse argumento no início dos anos 2000, ao considerar que a identidade coletiva é construída socialmente e,
por vezes, contingencialmente, de modo que a heterogeneidade lhe é algo imanente.
Segundo Melucci (2001 apud SILVA, 2014, p. 10):
[...] tende-se muitas vezes a representar os movimentos como personagens, como
uma estrutura definida e homogênea, enquanto, na grande parte dos casos, trata-se
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de fenômenos heterogêneos e fragmentados, que devem destinar muitos dos seus
recursos para gerir a complexidade e a diferenciação que os constitui.

Argumenta nesse sentido também Maria Bakardjieva (2015), que realiza um
mapeamento teórico das reflexões sobre o último ciclo de protestos no dossiê Social
medias and protest identities. Ao recuperar Melucci e o cerne filosófico por trás da
identidade coletiva, a autora critica a visão reducionista do conceito que vem sendo
adotada por trabalhos alinhados à perspectiva da ação conectiva, que equivocadamente associam identidade a organizações burocráticas e rígidas e não preveem sua
compatibilidade com a autonomia individual e a personalização da expressão.
Embora não use a categoria “actantes” para caracterizar a contribuição das mídias no ativismo contemporâneo, a autora concorda que essas vêm desempenhando
um papel importante na promoção do encontro de afinidades, no empoderamento
e senso de agência despertado em pessoas comuns, que não têm a experiência militante. Contudo, os estudos reunidos por Bakardjeva no que ela denomina como
“estruturalismo midiático” pecam ao desconsiderar a natureza do político e da ação
como atividades que preveem, conforme argumentado respectivamente por Chantal
Mouffe (2005) e Hannah Arendt (1958), “[...] a formação de um nós em oposição a
um eles” (p. 986) e uma orientação pública. Na visão da autora, sendo essas as pré-condições para a ação coletiva, a corrente teórica, ao negligenciar a conformação de
identidades coletivas nos protestos, embarca numa incoerência argumentativa e reduz
as mobilizações oriundas das mídias sociais ao simples hábito:
A identidade coletiva não significa necessariamente um consenso ideológico estável
e uma unidade entre múltiplos indivíduos, mas a capacidade autorreflexiva de um
sujeito coletivo. Num sentido filosófico, a identidade coletiva marca o nascimento
de um agente autoconsciente, um coletivo “para si”. Esse sujeito autorreflexivo é
necessário para que um conjunto de desenvolvimentos seja considerado ação em
um sentido próprio. A ação implica a capacidade de monitorar conscientemente o
ambiente, tomar decisões e exercer a escolha, seja no nível individual ou coletivo. Se
esses atributos estão faltando, os eventos que observamos constituem mero comportamento. (BAKARDJEVA, 2015, p. 984, tradução nossa).

Somado a isso, parece-nos que existe um problema ou uma seletividade na interpretação do texto de Bennett e Segerberg. Conforme exposto, os autores argumentam que as duas lógicas de ação, a coletiva e a conectiva, coexistem nos protestos
contemporâneos, mas que a segunda tende a prevalecer sobre a primeira. Porém, em
alguns trabalhos, sugere-se que a primeira simplesmente não existe mais, que fora
totalmente substituída pela segunda, assim como as identidades coletivas.
Esse é o caso do trabalho de David McDonald (2015). Em sua pesquisa sobre o
Anonymous e o Eu sou 99%, o autor parte do pressuposto que a emergência da socie369

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

dade da informação e a difusão dos usos das mídias digitais retiram a centralidade da
identidade na conformação da ação coletiva, cujo lugar é ocupado pela singularidade
e práticas de colaboração menos estáveis.
O autor defende que o Anonymous representa uma nova forma de engajamento político e resistência. De fato, as práticas que ele comenta, como lulz11, trolling12, a
produção de memes13, a visibilidade, o mascaramento, a opacidade, a contingência, o
anonimato e a efemeridade caracterizam esse novo formato. Na visão do autor, essas
práticas da cultura digital são cada vez mais fundamentais para se entender “[...] o
prazer e o risco de se fazer as coisas juntos” (MCDONALD, 2015, p. 980).
McDonald atenta para a combinação dos dois últimos elementos, que em sua
visão são excitadores do excesso e do extremo. Realmente constata-se isso na alta
polarização política e as discussões acirradas observadas na rede. Porém, observamos uma contradição no seu argumento. O autor diferencia os casos do blog OWS
no Tumbrl, em que cada mensagem conta uma experiência pessoal, e termina com a
afirmação “Eu sou o 99%”, em vez da reivindicação “nós somos os 99%”. Assim, no
seu entendimento, o foco do movimento seria o particular e não o coletivo, e o caso
do Anonymous representa uma negação da identidade. Esse argumento é reforçado
por uma série de postagens no blog.
No entanto, quando ele reproduz as mensagens dos ativistas, surpreendemo-nos como uma série de verbos flexionados na 1ª pessoa do plural, como: “Fizemos
isso por que nos irritaram”, “A identidade é uma coisa inútil para pessoas como nós”,
“Somos um coletivo autônomo, cada uma insignificante parte de um todo. “Você não
pode nos assimilar, nós não mudamos”, “Marchando em anonimato juntos como
um”. Entendemos que tal comportamento, ironicamente, reflete o contrário: a configuração de uma identidade coletiva cuja rejeição de identidades é o agente identificador.
Portanto, não consideramos que as evidências empíricas sustentam seu argumento. Em primeiro lugar, há convergência entre os manifestantes nesse caso, e em
outros a respeito do exercício horizontalizado da liderança (ou ao menos da sua idealização) e na crítica às instituições políticas. Esses elementos indicam o compartilhamento de valores e práticas e a existência de um inimigo em comum que os fazem
se identificar e, consequentemente, os diferenciam de outros grupos. Ou seja, há enSegundo Mc Donald, “[...] lulz é semelhante ao argot, uma ‘terminologia especializada e esotérica usada
por um grupo subcultural’ (2014, p. 31), enquanto também é uma forma de crueldade, ‘riso à custa da desgraça dos outros’” (MCDONALD, 2012, p. 972).
12
O troll ou trolling é o ato de provocar, zombar ou enfurecer alguém na Internet.
13
Os memes foram bem definidos por McDonald como “[...] uma forma de memória que permite o reconhecimento. Ele evoca, mas ao mesmo tempo transforma o que se passou antes”. O autor observa também
que eles podem significar também tanto uma reação quanto uma encarnação da contingência. (KNUTTILA,
2011 apud MCDONALD, 2015, p. 973).
11
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quadramentos coletivos entre os participantes dos protestos que os fazem, usando a
metáfora de Mendonça, sentar na mesma mesa. Além disso, como já mencionamos,
a participação das organizações e o acúmulo por elas gerado seguem sendo muito
importantes nos protestos contemporâneos.
Marcelo Kunrath Silva (2014) observa esse tipo de equívoco em um dos artigos em que defende que o ciclo de protestos de 2013 expressa um novo padrão de
mobilização contestatória. O autor inicia sua discussão alertando para “os riscos
do visível”, título que ele confere a hipótese da espontaneidade da organização dos
protestos pelas mídias sociais. De acordo com Silva,
Quando se sai do “palco” dos eventos de protesto de junho de 2013 para os “bastidores”,
identifica-se claramente a intervenção ativa de organizações, redes e indivíduos das mais diversas posições políticas que atuam – há vários anos, em alguns casos – como estruturas de
mobilização. Se isto parece evidente para os setores de esquerda, que tradicionalmente recorrem aos repertórios de ação coletiva de contestação, o mesmo pode ser dito para setores de
direita (SILVA, 2014, p. 4).

Silva observa que em Porto Alegre e São Paulo, por exemplo, uma rede diversificada de organizações sociais e políticas, em grande medida vinculadas à luta pelo
transporte público (especialmente ao Bloco de Lutas pelo Transporte, no primeiro
caso, e ao Movimento Passe Livre, no segundo), articulou os protestos. Nessas condições, o autor entende que os protestos massivos de junho foram compostos pela
copresença de movimentos sociais e organizações tradicionais com as pessoas que
encontravam sua estrutura de mobilização nas mídias sociais, e que esses últimos, de
modo geral, se caracterizavam por segmentos da população brasileira que não possuem histórico de militância ou vínculo com organizações.
Em sua análise das reconfigurações relacionais nos processos de mobilização
impulsionadas e impulsionantes da difusão das TICs, Silva distingue ainda dois níveis de relações: as redes de sociabilidade cotidiana, conhecidas também por informais, e as redes de movimentos sociais ou multiorganizacionais.
Silva adverte também que nem toda a mobilização convocada pela Internet se
realizou no Brasil, relatando o caso do que denomina com o “não evento” da Greve
Geral de 1º de julho de 2013, que teve mais de 1 milhão de confirmações nas mídias
sociais, mas não ocorreu. Silva sugere que esse tipo de repertório “[...] apresenta certas demandas organizativas que as redes sociais não fornecem” (p. 18). Nessa linha,
o autor observa que os convocados por mídias sociais tendem a não permanecer mobilizados, visto o quase total refluxo desses manifestantes nas atividades de protestos
posteriores a junho, que foram continuadas, fundamentalmente, pelos atores vinculados às organizações sociais e políticas.
Por fim, parece-nos relevante explorar melhor a dimensão simbólica das mídias sociais nos protestos e seu papel na conformação das identidades coletivas. A
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incorporação das mídias sociais e consequentemente de sua linguagem ao cotidiano do movimento reconfiguram a ação coletiva e alteram o processo de identização.
Entretanto, se as plataformas de mídia modelam comportamentos a partir de suas
definições a priori, os usuários podem também subverter essa lógica, usando-as de
uma forma que elas não foram originalmente pensadas.
Essa hipótese encontra concretude no caso do movimento mexicano #YoSou132. Segundo a etnografia multimodal de Emiliano Treré (2015), os manifestantes
apropriaram-se das mídias sociais para se opor à identificação negativa fabricada
pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI); recuperar sua agência e seu papel de
herdeiros da tradição de lutas no México; gerar processos de identificação coletiva;
encontrar “zonas de conforto”; diminuir os custos do ativismo; e estabelecer redes
de solidariedade e confiança. Com relação a esse último ponto, sua pesquisa mostra
como as chamadas “práticas de ativismo lúdico” deram origem a uma nova gramática de resistência comunicativa.
Para além de um recurso instrumental, o autor observa como a Internet foi essencial a construção dos quadros interpretativos e para o intercâmbio de significados
entre os ativistas. Ao contrário da maioria dos estudos da área, Treré analisa as duas
dimensões comunicativas do movimento, a externa e a interna, mas enfoca na segunda para ilustrar o processo de conformação da identidade coletiva nas mídias sociais.
Segundo sua pesquisa, a construção de fronteiras no movimento iniciou-se no
Youtube, quando os universitários passaram a criar vídeos afirmando “Yo soy 132”
em resposta a falsa acusação recebida pelo então candidato à presidência Enrique
Peña Nieto (PRI) e pela imprensa no episódio dos protestos da Universidad Iberoamericana de que seriam estudantes ilegítimos e praticavam boicote político. Treré
ressalta que esses vídeos borraram as fronteiras entre o público e o privado, pois o
estudante inicialmente se identificava pelo nome, depois como membro da faculdade,
e por fim, do movimento.
Em seguida, o intercâmbio de imagens e “memes” de figuras revolucionárias,
como Emiliano Zapata e Subcomandante Marcos, complementadas com “textos de
incitação”, como o “somos herdeiros”, ligavam a situação atual às injustiças do passado e reivindicavam sua herança na tradição de luta do México. Segundo o autor, no
âmbito da comunicação externa, essas práticas auxiliaram na marcação de posição
do movimento perante a opinião pública. Do ponto de vista interno, realizaram um
importante trabalho emocional, reforçando os laços de solidariedade e compromisso
entre os ativistas.
O autor relata ainda que nos grupos de bate-papo das mídias sociais, especialmente o Whatsapp, os ativistas reafirmavam no cotidiano a “sensação de estar juntos,
de ser YoSoy132, e do que significava essa pertença” (p. 911). Eles e elas sentiam-se à
vontade nesses grupos para desabafar, falar de diferenças com outros companheiros
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e até mesmo de problemas da vida privada. Uma expressão dessa união é o lema poético que adotaram: “Se não queimarmos juntos, quem iluminará esta escuridão?”
Outro código comum gerador de cumplicidade e pertencimento entre os ativistas foi
a troca de mensagens de humor e a autozombaria. Treré (2015) afirma que essa prática “[...] serviu para aliviar a tensão e o conflito interno do movimento, ao mesmo
tempo em que fortaleceu sua solidariedade interna”. (p. 10-11).
O trabalho de Paolo Gerbaudo (2015), sobre a adoção de avatares nos protestos do Egito, da Espanha e dos Estados Unidos, contribui com mais evidências sobre
como os ativistas subverteram a lógica das plataformas de mídia e geraram novas
formas de identidade coletiva. Em sua pesquisa, o autor mostra como a escolha da
foto de perfil, expressão maior da pessoalidade, transformou-se em um recurso de
manifestação de solidariedade e pertencimento ao longo do último ciclo de protestos. Embora a prática já existisse, denotada pela adesão de fitas como um Twibbon
ou PicBadge14 no apoio de campanhas, a viralização da prática impressionou. Entre
2010 e 2011, milhares de pessoas rapidamente substituíram seus avatares ou pela foto
do mártir Khaled Said, ou pela a máscara do quadrinho V de Vingança, ou pela
“#15M”, ou pelo lenço preto dos “black blocks”, entre outros.
Segundo Gerbaudo (2015), “A mudança de imagem de perfil aproxima-se assim
do uso de uma máscara digital através da qual o indivíduo perde, pelo menos em parte e temporariamente, a sua individualidade e torna-se fundido num sujeito coletivo”
(p. 922).
Por um lado, o autor define os avatares dos protestos como “significantes
meméticos”, “[...] referências simbólicas que, por seu conteúdo simples, inclusivo e
pós-ideológico e seu caráter memético, ou seja, sua capacidade de se espalhar com extrema rapidez, gera identificação” (p. 918). Por outro lado, Gerbaudo observa que os
significantes meméticos têm a desvantagem da volatilidade, pois com a mesma facilidade que podem ser adotados podem também ser abandonados. Essa desvantagem,
conforme aponta o próprio autor, já havia sido sinalizada pelos tecno-pessimistas,
que entendiam não haver compromisso político ou ideológico no ativismo facilitado
pelas redes, visto que as pessoas as usam apenas para impressionar os amigos15. Dessa
maneira, o abandono de uma causa possui um custo bem mais baixo atualmente se
O Twibbon e o PicBadge são recursos vinculados ao Facebook que permitem inserir mensagens curtas nas
fotos de perfil.
15
Na década de 1960, Guy Debord em a Sociedade do espetáculo já havia indicado que as sociedades pós-industriais, após terem passado pelos mundos do “ser” e do “ter”, seguiam agora a lógica do “parecer”. Não
importa mais quem o sujeito é ou que ele tem, para que tenha valor e reconhecimento perante a sociedade, ele
necessita parecer que tem ou que é e, para isso, a exposição e a visibilidade se tornam elementos fundamentais. Essa tendência também é diagnosticada e atualizada por Paula Sibilia (2008) em O show do eu, obra na
qual a autora sugere que as relações sociais contemporâneas são permeadas pela cultura da extimidade. Em
poucas palavras, essa cultura consiste na constante exposição da intimidade pelas mídias sociais. Dedicamo-nos a essa discussão com maior profundidade em Bachini, 2013.
14

373

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

comparado ao passado, no qual tal conduta para os militantes de organizações tradicionais significaria mudanças drásticas em outros setores da vida (WELLMAN, 2002
apud GERBAUDO, 2015).
Todavia, a difusão dessa prática indica a existência de uma divisão na sociedade e a necessidade dos indivíduos distinguirem-se dos demais apoiando essa ou
aquela causa. Portanto, a adoção dos avatares de protesto sinaliza a conformação de
uma fronteira entre nós e eles. Recuperando Burke, Gerbaudo argumenta:
(Segundo Kenneth Burke,) [...] “a identificação é afirmada com seriedade precisamente porque há divisão. A identificação é compensatória à divisão. Se os homens
não estivessem separados uns dos outros, não haveria necessidade de o retórico
proclamar sua unidade” (Burke, 1969, p.22). Em outras palavras, é justamente por
causa do alto nível de individualização de nossa sociedade, refletido na natureza personalizada da comunicação social de mídia, que a construção de identidade coletiva
se torna tão importante e urgente (GERBAUDO, 2015, p. 921 – tradução nossa).

De acordo com os dados levantados por Gerbaudo, a mudança da imagem do
perfil para muitos jovens foi uma espécie de iniciação política. Contudo, suas entrevistas revelam que esse não é um ativismo de tão baixo custo ou slackativism (cf.
MOROZOV, 200916) como a maioria dos pesquisadores assinala. Vários ativistas revelaram um fenômeno que temos observado com muita frequência no Brasil: que a
mudança de avatar provocou desentendimentos com os colegas da rede que não compartilhavam dos mesmos pontos de vista, ocorrendo no caso do Egito, por exemplo,
disputas entre os avatares de Khaled Said e de Hosni Mubarak. Algumas pessoas comentaram ainda que “[...] após o fim do movimento se sentiram obrigadas a abandonar suas fotos de perfil para não afastar os potenciais empregadores” (GERBAUDO,
2015, p. 926- tradução nossa).
De todos os esforços recentes tratados até aqui para a compreensão da reconfiguração das identidades coletivas, o que mais se aproxima de nossa proposta é o de
Stefania Milan. Pressupondo que a ação comunicativa encontra-se no centro da ação
coletiva, a autora observa que a “[...] materialidade das mídias sociais afeta profundamente a construção da identidade” (p. 887). Entende que isso ocorre de duas maneiras, pela amplificação dos elementos “interativos e compartilhados” da identidade
coletiva (MELUCCI, 1996) e pelo desencadeamento de uma “política de visibilidade”. O lugar/meio em que esses tipos de interação ocorrem é denominado pela autora
como nuvem de protesto.
Ao permitir que os indivíduos escolham os recursos necessários para a mobilização, o uso da nuvem pode levar a dois desdobramentos: a queda dos custos associados à tomada de decisão e a personalização das narrativas em nível individual. A pos16

MOROZOV, Evgeny. The brave new world of slacktivism. Foreign Policy, v. 19, n. 5, 2009.
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sibilidade de os participantes irem se apropriando dos elementos de identidade que
melhor correspondem às suas inclinações faz, por um lado, com que as organizações
percam, gradualmente, seu papel regulador na definição de membros e narrativas e,
de outro, facilita o alinhamento das identidades pessoais e coletivas. Dessa maneira, a
autora entende que “[...] a identidade coletiva pode então ser entendida como o conjunto de significados compartilhados que passaram pelo filtro do compartilhamento
(no sentido de ‘juntar’) das experiências individuais privadas”, de modo que a ação
coletiva se torna um meio e não um fim em si mesma (MILAN, 2015, p. 10).
Considerações finais
No presente artigo, opomo-nos parcialmente à hipótese da ação conectiva e
defendemos o argumento que há conformação de identidades coletivas no ativismo
hodierno. Nossa hipótese da reconfiguração das identidades coletivas consiste na percepção de uma mudança de sentido no processo de identização, que, devido à incorporação da Internet nas práticas e gramáticas ativistas, se desloca e descola do eixo
de correspondência identidade organizacional  identidade coletiva para identidade
pessoal  identidade coletiva.
Esboçamos nossa hipótese a partir da verificação de alguns problemas presentes nos argumentos da teoria de Bennett e Sergerberg e sua repercussão: i) sua concepção estruturalista de movimento social e identidade coletiva; ii) a não consideração
do papel dos algoritmos dentre os efeitos não intencionais quando tratam do uso das
tecnologias digitais, visto que os algoritmos são mais relevantes que os recursos na
conformação de quadros coletivos; iii) a ideia precipitada a respeito da comunicação
nas mídias sociais, no sentido que elas não horizontalizam a produção de quadros; e
iv) a interpretação seletiva da teoria da ação conectiva, esquecendo-se que os autores
observam a existência dessa associada a lógica da ação coletiva, própria das organizações tradicionais de movimentos sociais, no último ciclo de protestos.
Nesses termos, entendemos que as identidades coletivas observadas no último
ciclo de protestos, em geral, apresentam uma combinação das identidades dos grupos
tradicionais de luta com identidades contingentes e fluídas. Essas últimas caracterizam-se fundamentalmente pela inversão e indução do alinhamento de quadros, pela
solidariedade de click, pela crítica à representação, pelo pertencimento de sofá, pelo
compromisso efêmero, pela exacerbação da singularidade e pelo entusiasmo na ocupação do espaço público. Porém esses elementos não prescindem a participação das
organizações nesse processo, posto que a problematização do estado das coisas, os
principais argumentos das narrativas em disputa e a continuidade da ação coletiva,
permanecem, na maioria dos casos, em suas mãos.
Todavia, alguns aspectos da reconfiguração das identidades coletivas não parecem totalmente claros, sobretudo no que concerne aos seus desdobramentos, fazen375
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do-se necessário um maior número de estudos empíricos e sua sistematização para
que se possa tecer com segurança generalizações mais amplas a seu respeito. Essa
porta segue entreaberta.
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RESUMO
Quais são os imaginários de verdade política, cf. Charaudeau (2006), mobilizados
em textos veiculados no site do coletivo CMI Brasil? Para responder a essa questão,
analiso, neste artigo, quinze textos (editorial, reportagens, notícias) publicados em
três links intitulados: Povo Preto, Feminismo/LGBT e Trabalhadores/as. Utilizo o método em Análise do Discurso representacional-interpretativo, cf. Charaudeau (1999):
parte-se do exame de signos-sintoma sinalizadores de imaginários sócio-discursivos;
para tanto, observo itens lexicais que expressam o engajamento dos enunciadores
ativistas e seus posicionamentos político-ideológicos (subjetivemas). A análise parece
confirmar a presença de um enunciador “panfletário moderno”, cf. Schuman, cujo
discurso estrutura-se por uma lógica agonística, cf. Ansart (1978), pela qual se busca
validar e legitimar um ideal societário e, ao mesmo tempo, invalidar e deslegitimar
as ações e os discursos adversários; trata-se da encenação de uma dramaturgia do
discurso político, cf. Charaudeau (2006), subjacente a um coletivo que se representa
como uma mídia alternativa radical, cf. Downing (2008), e vocaliza um ideal societário anticapitalista, baseado na ação direta e na solidariedade intermovimentos,
cf. Sousa Santos (2016). Os sujeitos ativistas buscam dar visibilidade a seus discursos, afirmar identidades e organizar suas ações em um ambiente virtual, que os
possibilita criar e partilhar laços simbólicos. O exame dos subjetivemas sinaliza a
mobilização dos seguintes imaginários: da vontade revolucionária, da solidariedade
entre os movimentos sociais, da polícia como inimiga e opressora das classes menos
favorecidas, do Estado como aparelho ideológico e repressor, do Estado como não
garantidor de direitos, entre outros.
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Introdução
De que maneira os movimentos sociais têm utilizado a Internet para organizar
suas ações e dar visibilidade às suas lutas? Essa é uma questão que tem suscitado
reflexões de diversos pesquisadores no âmbito dos estudos da comunicação, como,
por exemplo, Atton (2002), Pickerill (2003), Almeida (2013), Moraes (2007) e Downing (2008), para citar apenas alguns. Neste artigo, a partir de referenciais teóricos
da Análise de Discurso Francesa, tento responder à questão: quais “imaginários de
verdade política” (CHARAUDEAU, 2006), os movimentos sociais e os ativistas que
publicam textos no Centro de Mídia Independente Brasil (CMI Brasil) mobilizam em
seus discursos publicados no site midiaindependente.org?
Estudos da comunicação, por exemplo, Almeida (2006), e informações contidas em alguns textos do site do CMI Brasil mostram que esse coletivo se constituiu e
atua como uma mídia alternativa, independente, tendo como ideal a luta anticapitalista. Usa a Internet, ecossistema digital, com arquitetura descentralizada (MORAES, 2007), para produzir contradiscursos a partir de projetos editoriais que rompem
com critérios e controles da grande mídia, corporativa e comercial.
A apropriação da Internet pelos diversos movimentos sociais instaurou uma
esfera pública virtual em que é possível observar, segundo Atton (2002), a expressão
de um coro de vozes, não somente daquelas que têm voz e vez nos espaços midiáticos
tradicionais, mas daqueles grupos cujos pontos de vista e cujos conhecimentos, historicamente, foram subjugados. Esses sujeitos passaram a representar a si mesmos e
a produzir suas próprias experiências midiáticas e narrativas portadoras de seus posicionamentos ideológicos, instaurando um ambiente virtual compartilhado no qual
se criam laços simbólicos e solidários.
A partir dessas reflexões introdutórias, fixo os seguintes objetivos para este artigo:
i) mostrar que é possível observar, subjacente aos textos publicados no site do
CMI Brasil, a presença de um discurso agônico; segundo Ansart (1983; 1978),
constitutivo do discurso político. Trata-se de um discurso polêmico pelo qual
se busca afirmar e legitimar um posicionamento político projetando imagens
de si positivas em contraposição à invalidação e à desvalorização do adversário;
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ii) verificar como esse discurso agônico manifesta-se no e pelo uso de algumas marcas lexicais (subjetivemas), indiciadoras do engajamento do sujeito
da enunciação e que parecem sinalizar a atuação de um enunciador “panfletário moderno” (ATTON, 2002)1. Esse sujeito usa a Internet para vocalizar
reivindicações que estão para além da luta contra as desigualdades de classe,
abarcando, também, a afirmação identitária de gênero, de etnia, entre outras
(SANTOS, 2016);
iii) analisar como os subjetivemas podem sinalizar a presença de “imaginários de verdade política” mobilizados nos discursos dos ativistas; Charaudeau
(1999) propõe um método em Análise do Discurso definido como representacional-interpretativo: parte de signos-sintoma (verbais e não verbais) que sinalizam determinados posicionamentos, maneiras de ser e de se comportar na sociedade, constituindo uma rede de sentidos e de representações que concorrem
para a construção de um real-simbólico; e
iv) refletir sobre o kairós do CMI Brasil (suas condições sócio-históricas de
emergência no cenário da Internet), sua vinculação aos protestos de rua e aos
Novos Movimentos Sociais (doravante, NMS), o que, segundo alguns autores,
como, por exemplo, Almeida (2006), permite-nos considerar o coletivo uma
mídia alternativa radical (DOWNING, 2008).
Para tanto, proponho uma descrição de textos (informações sobre o próprio
coletivo, editorial) e reportagens/notícias publicados nos seguintes links que integram o site: i) movimento Feminismo/LGBT; ii) Povo Preto e iii) Trabalhadores/as.
De maneira geral, como indicam as análises, é possível observar a recorrência de “signos-sintoma” nas narrativas que nos remetem aos “imaginários de verdade política”
da solidariedade entre os movimentos tanto em nível local, quanto global, da vontade
revolucionária (denominado por Charaudeau (2006) de “imaginário quente”)2, entre
outros. Imaginários que refletem as ações dos movimentos ao longo de diversos protestos nos quais eles se engajam.
O artigo seguirá esta ordem de exposição: i) algumas reflexões sobre a relação
entre linguagem, ação, discurso político e lógica agonística; ii) apresentação do corpus, uma tentativa de caracterização do kairós do site CMI Brasil em sua relação com
a criação do Indymedia, nos Estados Unidos, dos elementos que sinalizam sua natureza de mídia alternativa e sua relação com os NMS; e iii) descrição e análise geral
dos “imaginários de verdade política” a partir do corpus.
Segundo Atton (2002), “Patrícia Glass Schuman (1982) defende que a ´imprensa alternativa – qualquer que
seja seu formato – constitui nosso panfletário moderno´(p. 3)” Tradução livre do trecho original: “Patricia
Glass Schuman (1982) argues that ‘the alternative press – in whatever format – is our modern pamphleteer’
(p. 3).”
2
Charaudeau (2006) opõe esse imaginário a um “imaginário frio”, relacionado aos imperativos do mercado,
aos grandes organismos e acordos econômicos entre as potências mundiais.
1
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1 Desenvolvimento
1.2 Discurso político e lógica agonística
Segundo Charaudeau (2006), para se entender o funcionamento da palavra política , é preciso refletir sobre três dimensões: i) as relações entre ação política e suas
finalidades; ii) as instâncias que se interessam por e exercem essa ação; e iii) os valores
em nome dos quais se realiza a ação política. Para compreender tais valores, o supracitado autor definiu o que chama de “imaginários de verdade política”, estruturados
a partir de saberes de crença, de conhecimento e de ideologias4; constituem, digamos,
pontos de partida a partir dos quais os sujeitos políticos argumentam, buscam persuadir os eleitores a aceitarem os ideais societários que defendem.
O supracitado autor afirma que a linguagem e ação constituem dois componentes da troca social, são autônomas, mas interdependentes, estabelecendo uma relação recíproca e não simétrica. O linguista francês mostra que a palavra, não é tudo
na política, mas esta não pode prescindir da gestão do verbo, não pode agir sem palavras. Assim, ressalta o autor, o discurso, embora não esgote o conceito de político,
é constitutivo da ação política, motiva-a, orienta-a, atribui-lhe sentidos e permite a
constituição de espaços de discussão, de persuasão/sedução nos quais os sujeitos elaboram o pensamento e a ação políticos.
Para esse teórico, todo enunciado pode adquirir um sentido político quando
a situação autoriza; é, assim, a situação que politiza o discurso. Além disso, o pensamento e o discurso político são fabricados em diversos lugares e por diversas instâncias. Assim sendo, pode-se considerar o discurso político: i) como um sistema de
pensamento, expresso na forma de formulações teóricas produzidas por pensadores,
por intelectuais ou por ideologias e crenças que buscam fundar ideais societais, é em
nome de tais sistemas que se formam as tendências ideológicas; ii) como um ato de
comunicação: produzido pelos atores que atuam nas diversas cenas de comunicação
política (comícios, debates, declarações midiáticas de políticos, slogans, marchas,
etc.); é em torno desses atos que se constroem imaginários de filiação comunitária
e as imagens dos atores políticos; e iii) como comentário: trata-se de um discurso a
respeito do político, pode emergir em interações formais e na mídia.
Essas reflexões levaram o autor a considerar o discurso político a partir de um
duplo fundamento, resultante de uma relação dialética entre a produção e o debate
de ideais no espaço público e o fazer político propriamente dito: no âmbito do debate
das ideias ocorre uma luta discursiva, visa-se obter legitimidade para um certo ideal
societário, é o lócus da construção dos valores, deles dependem as ações políticas;
3

Para pensar a ação e as finalidades políticas, Charaudeau (2006) dialoga com teóricos da filosofia política e
filia-se a Weber, a Hannah Arendt, a Habermas, entre outros.
4
Para uma definição detalhada desses tipos de saberes, conferir Charaudeau (2006).
3
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no segundo âmbito, exerce-se o poder de agir, exercita-se a autoridade por meio da
governança, da gestão da vida coletiva. O autor explica que essas duas noções estabelecem uma relação de reciprocidade dialética, pois não se pode conceber a prática
política sem os valores, os princípios que a fundamentam, nem tampouco o conceito
de político, os ideais que ele produz não teriam razão de ser se não fossem colocados
à prova pela prática dos atores políticos.
Os diversos grupos políticos constituem, assim, comunidades de pensamento
e de ação e guiam-se por ideais, estes vão assumir um caráter transcendental que
funda os julgamentos e as ações expressos pelos discursos que os fazem circular e
constituem, igualmente, um cimento identitário para um grupo. Nesse sentido, Charaudeau (2006) define a política como um campo conflitivo no qual se travam guerras
simbólicas visando à manutenção ou à conquista do poder.
A ideia de política como campo conflitivo é também pensada por Ansart (1978),
no âmbito da Filosofia Política. Esse autor, ao refletir sobre as ideologias políticas (liberalismo e socialismo), considera o fenômeno ideológico constitutivo da organização social e das ações políticas. Define as ideologias políticas como tipos de representações sociais (como a religião e os mitos) que exercem três funções: i) de integração,
ii) de legitimação e iii) de designação e explicação.
Como integração, a ideologia permite constituir um “cimento simbólico” que
visa integrar os grupos sociais e definir formas de organização, valores e aspirações;
em síntese, um projeto societário partilhado; contudo, as sociedades são marcadas,
também, pela disputa por alguma forma de poder, os diversos grupos buscam estabelecer novos consensos sociais, novas racionalidades, buscando legitimá-las. Assim
como Charaudeau (2006), Ansart (1978) salienta a importância de se considerar, então, a gestão do verbo, da retórica, no processo de busca por legitimação, de adesão
e de identificação de uma maioria em torno de um ideal político.
O discurso político, e o processo de legitimação/persuasão ideológico que o
subjaz, rege-se, de acordo com Ansart (1978), por uma lógica agônica, estruturada
por uma “lei da distinção”, pela qual um posicionamento político-ideológico busca
validar, afirmar e valorizar um certo ideal político e, ao mesmo tempo, invalidar e
deslegitimar o adversário.
Tanto Ansart (1983; 1978), quanto Charaudeau (2006), cada um à sua maneira, buscam refletir sobre a diversidade de recursos linguístico-retóricos passíveis de
indiciar a lógica agonística no e pelo discurso. Para Ansart (1978), são recursos que
sinalizam o processo de invalidação e de violência simbólica subjacente ao político-ideológico: a sátira, a denúncia, a injúria, a indignação, a ameaça e a refutação. Já
Charaudeau (2006) define o que denomina de “dramaturgia do discurso político”.
Via de regra, os atores políticos, a fim de persuadir uma maioria a aceitar os valores societários que defendem, encenam um discurso que identifica uma desordem,
um mal; em seguida, associa-o à figura de seu adversário e propõem, então, valores,
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ideais e soluções que seriam capazes de acabar com esse mal. Trata-se de um traço
constitutivo do discurso panfletário, segundo Angenot (1982).
Em trabalho anterior (LESSA, 2009), descrevi e analisei como essa “dramaturgia do discurso político” apresenta-se em outras discursividades cujo objetivo é o
de refletir sobre os valores de esquerda. Essa dramaturgia também se manifesta nos
textos publicados no site do CMI Brasil, analisados para este artigo. Vejamos, então,
na seção seguinte, alguns aspectos metodológicos pelos quais constituí o corpus, momento em que busco caracterizar o kairós desse coletivo e em que dialogo com alguns
estudos da comunicação que o consideram uma mídia alternativa.
2 O kairós do coletivo CMI Brasil, possíveis traços de enunciação de uma mídia
alternativa radical e sua relação com os NMS
Para analisar os “imaginários de verdade política” mobilizados nos textos publicados pelo CMI Brasil e a natureza de sua lógica agonística, reuni um conjunto de
quize textos, a partir do site https://midiaindependente.org, especificamente, cinco
textos de cada um dos links que se autointitulam: Trabalhadores/as; Povo Preto e Feminismo/LGBT; além destes, figuram na lista: Moradia, Transporte, Educação, Indígenas, como pode ser constatado na imagem da página principal do site reproduzida
na FIGURA 1:
FIGURA 1 – CMI Brasil (site)

Fonte: CMI, 2017.
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A escolha foi aleatória, posteriormente, em outro trabalho, continuarei analisando os demais. A partir desse levantamento, procedi à leitura e à deslinearização5
dos textos, buscando recorrências quanto às seguintes categorias de análise: i) termos/
palavras que sinalizam o discurso agônico em seu semantismo, fazendo referências
aos agentes e ao discurso adversário, que pode ser associado: a) à polícia e à sua ação;
b) ao Estado; c) ao sistema neoliberal, aos empresários; à sociedade capitalista; e d)
à mídia tradicional; e ii) autorreferências aos agentes do movimento e a suas ações.
De maneira geral, é possível observar que, nos quinze textos analisados, verifica-se a presença de um enunciador que busca traçar uma fronteira nítida entre um
NÓS (índice de um enunciador ativista, militante, combativo, revolucionário, que representa o povo oprimido) e um ELES (identificado a algum tipo de agente opressor,
violento, cruel, que pode estar personificado na polícia, no Estado, no capitalismo,
na sociedade dominadora), como se pode verificar nos excertos abaixo:
(REP2PP 016) Pouco importa se é simbólico, se só uns quantos estavam trabalhando
(de luzes ligadas) aquelas noites e tomaram um susto ao ouvir vidros se quebrando
na porta. O que importa é que sua normalidade seja quebrada, que seus dias e suas
noites não sejam calmas... que suas sentenças e trabalhos que roubam a vida do
Rafael e outros como ele, não fiquem como a ordem normal da sociedade que faz
séculos domina uns pelo progresso de outros poucos. Que a normalidade de uma
sociedade baseada na opressão, racismo e o encerro seja quebrada. O que importa
é que não se perda a decisão em ação de revidar e atacar o que nos ataca. (grifos
meus).
(REP2PP 02) Mas, fazer menos pesada a cárcere não resolve nem questiona esta
sociedade carcerária. Aqui não existe um só juiz, advogado ou agente penitenciário
que não tenha sido parte do seqüestro de algum pobre, negro, favelado. Não existe
um só jornal que não nos ensine que isto é “normal” em todos eles a negritude e a
pobreza são transmitidas como criminais. Então, aqui não existe negociação possível. Declaram-nos a guerra. Policiais, leis e cárceres são parte da engrenagem da dominação. Desde o capitão do mato até o sistema judicial a opressão só tem mudado
de nomes. A civilização dominadora, berço do estado, o capitalismo e a moral dos
que governam, chama a gritos um ataque, provoca, cuspe no rosto e esmaga no chão
se caírmos, nos demandando reagir. (grifos meus).

Conforme Courtine (2006), a AD, desde os anos 1960, apresentou-se como um novo método de leitura que
permitiu a análise dos mais diversos corpora, a partir de um procedimento de deslinearização do texto, que
pode ser realizado a partir da busca de recorrências de sentido, de formas, a partir da busca por classes de
equivalências semânticas, do relacionamento de palavras pertencentes a um mesmo campo semântico, de
pares antitéticos, que sinalizam oposições, entre outros procedimentos.
6
Os excertos (1) e (2) foram extraídos da reportagem: Porto Alegre-RS: Bombas de tinta no Tribunal de
Justiça pela sentença a 11 anos de prisão do Rafael Braga, único preso pelos protestos de 2013 ( Junho 18,
2017 . Usei os seguintes códigos para classificar os textos: REP no 1 a 15, PP: Povo Preto; T: Trabalhadores/
as; FLGBT: Feminismo/LGBT.
5
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Como se pode observar, os excertos fornecem índices da lógica agonística que
estrutura a produção do discurso político, bem como do seu objetivo de persuasão,
fundamentado no processo de validação e de legitimação de si, de suas ações e de
seus ideais societários que visam libertar a sociedade de opressões em detrimento da
invalidação, da deslegitimação do adversário político-ideológico. O enunciador opõe
em seu discurso os seguintes sintagmas nominais:
QUADRO 1 – Sintagmas nominais identificados
Referências ao ELES, ao discurso
adversário

Referências ao NÓS

“uma sociedade baseada na opressão,
racismo”, “esta sociedade carcerária”, “juiz, advogado ou agente penitenciário”, “Policiais, leis e cárceres”,
“engrenagem da dominação”
“A civilização dominadora, berço do
estado, o capitalismo e a moral dos
que governam”

“a vida do Rafael e outros como
ele”, “algum pobre, negro, favelado”,
“nos”, “nós”

Fonte: Elaborado pelo autor.
Como mostrei na seção anterior, tanto Ansart (1983; 1978), quanto Charaudeau (2006) refletem e elencam elementos linguístico-discursivo-retóricos que podem sinalizar a lógica agônica do discurso político e de sua dramaturgia. Em uma
perspectiva acional, pragmática e enunciativa de língua, linguagem, aqui adotada,
a partir de Benveniste (1989), considera-se que o processo enunciativo deixa marcas
da subjetividade, de suas avaliações e julgamentos no enunciado. A subjetividade,
segundo Rabatel (2005), expressa-se não somente no agenciamento de elementos dêiticos que remetem ao eu-aqui-agora, como teorizou Benveniste (pronomes pessoais,
demonstrativos – os chamados índices de ostenção, advérbios de lugar), mas em todos os demais elementos linguísticos que realizam a referenciação, efetuada a partir dos processos de nomeação, qualificação/adjetivação, predicações, expressão de
ações verbais, retomadas de elementos já referenciados ou a serem referenciados, uso
de sinais de pontuação, tais como, exclamação, reticências, entre outros. Os estudos
enunciativos denominam de “modalização” a esse fenômeno pelo qual o sujeito da
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enunciação exprime atitude diante do que diz, e os elementos pontuais que sinalizam
as marcas dessa subjetividade, desse engajamento, denominam-se “modalidades”,
ou ainda, “subjetivemas”, conforme pontua Amossy (2007) em seus estudos sobre
argumentação.
Nessa mesma perspectiva, Kerbrat-Orecchioni (1997) mostrou em seus estudos
que qualquer unidade linguística pode se tornar um “subjetivema”, pode sinalizar
traço de engajamento, de avaliação axiológica, tais como, adjetivos, substantivos,
verbos, entre outros, dependendo do contexto em que são usados, das intenções do
sujeito comunicante e de seus posicionamentos. Chamo a atenção, nos excertos supracitados, como o enunciador atribui traços de sentido negativos para predicar os
adversários, por meio do uso tanto de substantivos, quanto de adjetivos axiológicos,
tais como: “sociedade baseada na opressão, racismo”; “sociedade carcerária”, “civilização dominadora”.
O exame dessas cadeias referenciais sinaliza, parece-me, a presença do que Atton (2002) chama de “panfletário moderno”, que manifesta uma enunciação ativista,
vocalizadora dos direitos dos grupos oprimidos, a partir da criação e uso de uma
mídia alternativa, cuja implementação foi facilitada pela Internet. A “dramaturgia do
discurso” político subjacente a suas ações, a suas enunciações e a suas argumentações
instaura uma lógica agonística que erige o sistema neoliberal, o capitalismo em sua
forma atual como mal a ser erradicado e apresenta ideais societários relacionados a
ações baseadas na solidariedade entre o local e o global, na eliminação das desigualdades sociais motivadas por gênero, etnia, classe, entre outras.
Para entender o kairós do CMI Brasil e sua natureza de mídia alternativa, dialogo com os seguintes autores: Atton (2002), Pickerill (2003), Almeida (2006) e Moraes
(2007). Esses autores permitem-nos entender que o processo de criação e de intensificação de mídias alternativas, independentes, críticas às grandes corporações midiáticas e ao sistema capitalista foi fomentado, contemporaneamente, pelos avanços das
tecnologias digitais e da consolidação da Internet como meio de comunicação.
Moraes (2007) reflete sobre avanços e impasses no uso das redes virtuais como
ferramentas da comunicação alternativa e elenca alguns de seus traços: possibilita
conexões globais, marcadas pela não linearidade do espaço-tempo, pela fusão do local e do global, pela convergência de várias mídias, pelo uso de softwares livres, pela
criação de estruturas colaborativas, formadas por grupos que partilham afinidades,
objetivos e temáticas comuns, o que os permite gerar laços simbólicos e solidários e a
instauração de “[...] fluxos na perspectiva de organismos críticos e reivindicantes da
sociedade civil” (MORAES, 2007, p. 3). Esse espaço virtual permite que os sujeitos
atuem, ao mesmo tempo, como produtores e receptores, fazendo circular, de forma
descentralizada, conhecimentos, opiniões, posicionamentos político-ideológicos sem
que sejam controlados, necessariamente, por processos seletivos, hierárquicos, típicos das grandes organizações midiáticas que visam ao lucro.
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A criação de ambientes compartilhados, marcados pelo convívio participativo,
pela partilha de posicionamentos afins, instaura, na perspectiva de Moraes (2007),
um processo de autoconstrução identitária, eu diria, também, de afirmação identitária, baseado em identificações/reconhecimentos éticos e culturais e regido por um
princípio dialógico que permite aos coletivos, aos NMS representarem-se a si mesmos
no espaço virtual da rede.
Segundo Atton (2002), a Web permite a representação tanto de ações de ativistas que atuam de forma individual, quanto de coletivos. Esses diversos atores sociais
passaram a ser capazes de falar com suas próprias vozes (irredutíveis e heterogêneas), produzindo suas próprias experiências midiáticas, caracterizadas como sendo
alternativas às grandes corporações de mídia e como radicais, no sentido de Downing (2008), ou seja, que vocalizam ideais societários anticapitalistas, visando a uma
transformação social no sentido de erradicar as desigualdades sociais. Atton (2002),
considera que a Internet permite a convivência de uma “heteroglossia” no sentido
de Bakhtin (1988) e pontencializa a expressão de consciências e de ideais societários.
O CMI Brasil derivou da experiência do Indymedia (Independent Media Center), um coletivo criado por ativistas em Seattle, a partir dos protestos, em 1999,
contra a reunião ministerial da Organização Mundial de Comércio (OMC). Almeida (2006) ressalta que o primeiro site do Indymedia defendia o que ficou conhecido
como “ação direta”, uma prática política que reivindica mudanças ou visa impedir
eventos sem mediação institucional e buscava tornar público o que era silenciado pela
grande mídia. O CMI Brasil nasceu um ano após o evento nos Estados Unidos e passou a constituir um, entre os mais de 140 centros, em mais de cinquenta países (dados
da autora na época de sua pesquisa). No excerto abaixo, extraído da página principal
do site, podemos observar alguns dos seus princípios editoriais7:
O Centro de Mídia Independente (CMI) Brasil é uma rede anticapitalista de produtoras e produtores de mídia autônomas e voluntárias. Com o objetivo de construir
uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária; o CMI garante espaço para que
qualquer pessoa, grupo (de afinidade política, de ação direta, de ativismo) e movimento social – que estejam em sintonia com esses objetivos – possam publicar sua
própria versão dos fatos. Acreditamos estar rompendo o papel passivo imposto pela
mídia e transformando a prática midiática. Para isso, o CMI permite que, além
dos coletivos da rede CMI no Brasil, grupos, movimentos sociais e indivíduos que
estejam de acordo com os princípios e objetivos da rede, possam disponibilizar de
forma segura textos, vídeos, áudios e imagens, tornando-se um meio democrático
e descentralizado de difusão de informações. As produções não são editadas, cada
grupo tem total liberdade (assim como a responsabilidade) sobre qualquer das suas
publicações. [...] O CMI defende a liberdade de conhecimento e de acesso a ele;
Almeida (2006) elenca diversos traços da estrutura organizacional do coletivo que mostram seus princípios
de atuação, o caráter voluntário de participação, formas de alimentação da página do site, regras para constituição de um novo coletivo, formas de deliberação a partir de listas de discussão entre outros.

7
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para contribuir com a concretização destas liberdades, incentivamos o uso de softwares livres e a publicação em formatos livres. Não incentivamos o uso de formatos
proprietários. Da mesma maneira, todo o conteúdo do sítio é disponibilizado sob
a licença de copyleft (ver rodapé da página inicial), a não ser que a/o autor(a) mencione o contrário no artigo. Em função disso, esperamos uma atitude construtiva e
tolerante entre as pessoas que participam do sítio; afinal, queremos juntar forças,
não lutar entre nós.

Segundo a supracitada pesquisadora, a criação dos coletivos representa uma
nova estratégia articulada aos NMS e defende a tese de que, na verdade, o CMI passou a constituir um movimento social que apresenta reivindicações para além da luta
de classes, abarcando a expressão pela afirmação de identidades coletivas, sua luta
por reconhecimento e suas ações. Almeida (2006) defende que, quando inserida dentro do contexto dos NMS, a mídia constitui uma ferramenta de ação equivalente às
próprias manifestações, “[...] ela deixa de existir apenas em função de eventos exteriores, e passa a criar uma dinâmica de construção de realidade que é, por si própria,
uma ação direta.” (p. 14).
As reflexões de Pickerill (2003), Almeida (2006) e Moraes (2007) permitem-nos observar a natureza de mídia independente, alternativa radical (no sentido de
Downing) dos coletivos constituídos a partir da experiência do Indymedia; Almeida
(2006) também considera esse coletivo uma mídia tática; já Moraes (2007) apresenta dois traços que permitem considerá-lo uma mídia alternativa radical: i) alinha-se
a processos de mudança social e ii) implementa sistema de gestão, linha editorial,
financiamento e formas de interpretações de fatos sociais por meio de narrativas distintas daquelas produzidas pela grande mídia; as narrativas das mídias alternativas
radicais marcam-se pela parcialidade, pela defesa aberta e direta de ideais políticos
anticapitalistas.
A ênfase nos processos de mudança social, na luta anticapitalista, na estreita
relação entre as mídias alternativas e os movimentos sociais constituem traços associados ao conceito de mídia alternativa radical cunhado por Downing, citado tanto
por Atton (2002), quanto por Almeida (2006), autores que nos ajudam a entender
essa definição. Atton (2002) destaca que a maioria das publicações de Downing pode
ser caracterizada como socialista radical e defende os seguintes pontos: i) o encorajamento de contribuições de vários grupos, a fim de se enfatizar as realidades da
vida social (as opressões, as culturas políticas, as situações econômicas); ii) embora
possam ser partidárias, as mídias alternativas não devem se tornar ferramenta de um
partido; iii) deve privilegiar movimentos sobre instituições (perspectiva anarquista); e
iv) deve enfatizar uma política pré-figurativa.
Almeida (2006) enfatiza como Downing, em sua definição, estabelece um vínculo essencial entre cultura popular, NMS, audiência ativa e a mídia alternativa ra-
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dical, o que levou o autor a considerar como mídia radical qualquer produção cultural que visasse a uma mensagem crítica. Nessa perspectiva, seria prioridade que
as mídias radicais possibilitassem articular as reflexões daqueles movimentos sobre
si e entre si; embora nem todas elas estejam, necessariamente, ligadas a eles, podendo atingir audiências mais amplas. Assim, salienta a autora, os sujeitos engajados
nos NMS exercem um ativismo de audiência, uma ação potencializada pelas redes
virtuais. Essa característica permite considerar as mídias radicais como um tipo de
esfera pública alternativa, renovada, tendo como centro “[...] a subjetividade crítica
individual de cada cidadão com capacidade de driblar o poder hegemônico a partir
de táticas construídas coletivamente. A mídia radical pode ser uma dessas táticas.”8
(ALMEIDA, 2006, p. 100).
O vínculo entre os NMS e as mídias alternativas também foi pensado por Boaventura Sousa Santos (2016). Esse sociólogo defende a tese de que uma nova esquerda
estaria sendo gestada a partir da ação dos diversos movimentos sociais. A emergência de diversos atores e de práticas reivindicativas sinalizou que um “outro mundo é
possível”, pautado por outros ideais societários, outras formas de racionalidade político-econômica para além da democracia representativa9 e do sistema de produção
capitalista.
A experiência dos Fóruns Sociais Mundiais sinaliza a possibilidade da produção de discursos contra-hegemônicos, sinalizam a possibilidade de conscientização
de que seria viável a constituição de uma organização global anticapitalista, por meio
do uso das redes virtuais, tendo força para empreender uma resistência transnacional, articulando diversas agendas de transformação social para além da luta de classes, centrada na oposição capital/trabalho. Segundo o sociólogo, a ideia do Fórum
Social Mundial celebrou a horizontalidade, a igualdade no tratamento do diverso,
sinalizou, assim, a passagem da política de movimentos para a política de “intermovimentos”.
Santos (2016) salienta que as diversas lutas só terão êxito se se conscientizarem
da parcialidade de suas ações e buscarem apoio umas nas outras, tendo a capacidade
de atuarem como uma constelação de resistências contra uma constelação de formas
de poder10, produzindo discursos que apresentem, na esfera pública, valores, ideais
Segundo a autora, o conceito de mídia tática foi proposto por David Garcia (professor, artista plástico) e
por Gerrt Lovink (ativista), em 1997, a partir do manifesto O ABC da mídia tática, definida como aquela
que permite a apropriação dos recursos dos “fortes” pelos “fracos”, resultante de uma experiência construída a partir de reflexividade, autocrítica constantes, ação presenteísta (desenvolvimento de uma rede de
articulações entre elementos do presente), busca e nomeação de inimigos, além de representação das várias
comunidades de luta.
9
Santos (2016) reflete sobre os limites da democracia representativa e apresenta outros modelos possíveis,
denominados pelo autor como “democracia participativa” e “democracia comunitária”.
10
Para mais detalhes sobre a noção de poder na obra desse sociólogo, remeto o leitor a Sousa Santos (2016),
onde ele define o que chama de “espaços estruturais de poder”.
8
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sociais contra-hegemônicos, formas de vida alternativas e autossustentáveis, dotados
de um potencial emancipatório com força para persuadir uma maioria.
Vejamos, então, na sequência, de que maneira os textos publicados no site do
CMI Brasil sinalizam essa relação estreita entre mídia alternativa e a atuação dos
NMS, observando os “imaginários de verdade política” projetados.
3 Imaginários de “verdade política” e a “dramatização do discurso político” no
CMI Brasil
Para refletir sobre o fenômeno ideológico, Charaudeau (2006) dialoga com a
noção de representações sociais, da Psicologia Social e com a o conceito de imaginários, da Sociologia. Quanto à noção de imaginários sociais, o linguista francês afirma
que resulta de uma dupla interação: do homem com o mundo e dos homens entre si,
que instauram um processo de interpretação da realidade, fazendo-a entrar em um
universo de significações; apresentam, assim, uma função racional na organização do
mundo e dos fenômenos. Charaudeau (2006) salienta que duas observações devem ser
retidas sobre os imaginários: i) eles remetem a um universo de significações que funda
a identidade de um grupo e ii) não são falsos nem verdadeiros ou verificáveis, mas são
da ordem do verossímel, da ordem do possivelmente verdadeiro; os homens os têm
como verdadeiros, por isso testemunham uma verdade e essencializam a percepção
do mundo, em um saber provisoriamente absoluto.
Segundo o supracitado autor, alguns imaginários são racionalizados por discursos-textos, circulantes nos diversos domínios de práticas, nos quais eles são ensinados, outros circulam de forma não consciente e se manifestam nos julgamentos
implícitos, nas maneiras de falar, nos julgamentos de ordem estética, ética, materializam-se nos ritos do dia a dia, nas atividades coletivas, na produção de objetos
manufaturados que adquirem o estatuto de símbolos: bandeiras, insígnias e slogans.
Charaudeau (2006) ressalta que a materialização possui necessidade de ser sustentada por racionalizações discursivas, podendo se expressar na tradição oral, em textos
escritos, máximas, provérbios, ditados. Esse aspecto material e discursivo do fenômeno levou o autor a denominar os imaginários de “imaginários sociodiscursivos”.
Quanto ao discurso político, Charaudeau (2006) afirma que ele se caracteriza
por um paradoxo e se constitui como um discurso de verdade que determina um sistema de valores a partir do qual se busca persuadir seus interlocutores a aceitar um
ideal societal e estabelecer um elo social a partir da união de interesses diversos; para
tanto, propõe, assim, aos seus interlocutores, aos eleitores, o que o autor chama de
“imaginários de verdade do discurso político”.
O exame da lógica agonística subjacante aos textos publicados no site do CMI
Brasil e aos textos que apresentam seus princípios editoriais nos permite observar
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a recorrência de “signos-sintoma” que sinalizam “imaginários de verdade política”
que constroem representações valorizantes dos agentes, das ações do coletivo e dos
diversos movimentos sociais que nele vocalizam seus ideais e, em contraposição, imaginários que representam os sujeitos e as ações dos adversários políticos de maneira desvalorizante; além disso, os diversos textos apresentam recorrências quanto à
oposição às diversas desigualdades sociais e à necessidade de se efetuar uma ação
“intermovimentos”, conforme define Santos (2016). Vejamos, então, na sequência,
os imaginários mobilizados nos textos que podem ser inferidos a partir de i) autorreferências aos agentes do movimento e a suas ações e ii) referências aos agentes e ao
discurso adversário.
A análise dos elementos que indicam autorreferências aos agentes do movimento e a suas ações parecem contribuir para a construção de um “imaginário de verdade
política quente” (CHARAUDEAU, 2006), que expressa uma vontade revolucionária;
constrói significações que remetem à luta ativista, à militância, ao combate das desigualdades sociais, à defesa dos oprimidos em uma dimensão local e global. Esse
imaginário parece ser o mais saliente na projeção de identidade político-discursiva do
CMI Brasil, além dos seguintes: i) da solidariedade entre movimentos, causas sociais
e vítimas de ações injustas, o que remete ao ideal de ações “intermovimentos”, como
defende Santos (2016), visto na seção anterior e ii) da mulher negra, ativista, provedora do lar. Vejamos, a seguir, exemplos de “signos-sintoma” que parecem indicar a
mobilização dos dois primeiros imaginários11:
1) Da vontade revolucionária, ativista:
Por isso a nossa mão armada, a do confronto, do agito, do revide. Porque cada ataque contra eles está justificado por séculos de dominação, exploração e extermínio.
Porque cada ato vandálico está justificado pela ostentação da mercadoria e da cultura dominante [...] Espalhar o conflito é enxergar o instinto anárquico de indocilidade, e poder agir com ele, solidarizar por ele. (REP2 PP) (grifos meus).
[...] caminhamos em direção do Tribunal de Justiça de Porto Alegre e atiramos contra ele bombas de tinta. [...] Queimaram caixas eletrônicos do Banco Santander em
dezembro de 2013 sinalizando a solidariedade com Rafael Braga, em maio de 2014,
os vândalos selvagens antiautoritários solidarizam também com ele, queimando o
tribunal militar da união e viaturas da PM, e em setembro do 2016 alguns amigxs da
revolta deixaram um artefato incendiário embaixo de uma viatura mandando um
abraço ao Rafael. (REP2 PP) (grifos meus).
Quando os profissionais da educação ocuparam a plenária da câmara, com o objetivo de impedir a votação das medidas [...] Por conta da resistência apresentada pelos
ocupantes, que se recusaram a sair da plenária [...] (REP4 T) (grifos meus).
Vou descrever somente alguns deles, os mais recorrentes, uma vez que não teria espaço suficiente, neste
artigo, para apresentar uma visão mais completa de todo o resultado da pesquisa.

11
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2) Da solidariedade entre movimentos, causas sociais e vítimas de ações injustas:
[...] mulheres e homens de numerosas cidades se articularam em uma ação global de
solidariedade para fazer ressoar os gritos das 40 meninas trancadas e mortas queimadas em um quarto do albergue estatal para menores “Hogar Seguro Virgen de la
Asunción” REP2 FLGBT.
As companheiras do lado de fora entregavam a comida por meio de cordas improvisadas. REP 4T.
Hoje 07 de março, cerca de 1500 mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST) ocuparam a Vale Fertilizantes em Cubatão – SP, contra a Reforma
da Previdência. Mulheres em resistência, contra a reforma da previdência! REP 5
FLGBT.

Foram recorrentes, para a construção desses imaginários, o uso dos seguintes
verbos para expressar as ações do movimento: “quebrar” (“a normalidade de uma
sociedade baseada na opressão, racismo e encerro”); “revidar e atacar o que nos ataca”; “chamar a gritos um ataque” (“a civilização dominadora, berço do estado, o capitalismo e a moral dos que governam”); “expandir” (o conflito); “atirar” (“bombas
de tinta”); “queimar” (“caixas eletrônicos”); “solidarizar”; “escrachar” (“as mentiras
que formam essa barafunda chamada Brasil”); “lutar” (“contra a violência na região da Cracolândia”); “denunciar” (“a violência de estado contra a população preta
e pobre”); “levantar” (“holofotes para a questão do feminicídio e do machismo”);
“ecoar” (“gritos contra o presidente Trump”); “articular” (“em uma ação global de
solidariedade”); “fazer ressoar os gritos das 40 meninas trancadas e mortas queimadas”; “demonstrar solidariedade às famílias”; “apoiar” (“a luta indígena”); “ocupar”
e “dialogar”; “impedir” (“a votação das medidas”).
Vejamos, agora, quais foram os imaginários mais mobilizados na desconstrução daqueles que o CMI Brasil considera seus adversários políticos. O exame das referências e das predicações usadas para caracterizá-los parece concorrer para a construção dos seguintes “imaginários de verdade política”: i) do Estado como aparelho
ideológico ou repressor12; ii) do Estado como não garantidor de direitos sociais; iii)
do Estado como implementador de privatização; iv) da polícia como inimiga das
classes mais oprimidas e repressora dos movimentos e protestos; v) da exploração da
classe trabalhadora pela burguesia; vi) da gestão técnico-burocrática e empresarial
de instituições; e vii) da sociedade patriarcal opressora da mulher tanto no âmbito
doméstico, quanto no da produção. Na sequência, destacarei somente dois:

12

Para aprofundamento desses conceitos, ler a obra de Althusser: Aparelhos ideológicos de Estado.
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1) Do Estado como aparelho ideológico ou repressor:
As greves gerais, que chegaram a paralisar até 35 milhões de trabalhadores/as, mostrando uma oposição popular fortíssima às reformas, não foram suficientes para
vencer o discurso midiático e o autoritarismo do Estado REP1 T (grifos meus).
[...] o significado racista, patrimonialista e reacionário por trás da autoritária proposta de mudança da faculdade de direito da UERJ a desculpa para essa atitude golpista e visivelmente antidemocrática e antirrepublicana? o pragmatismo [...] REP3
T (grifos meus).
Formado por sambistas, grupos de teatro, coletivos culturais e artísticos, militantes
e movimentos sociais, o Cordão desfilou pela primeira vez em 2012 discutindo as
heranças da ditadura em nosso cotidiano. Desde então vai para as ruas anualmente
discutindo a violência de Estado e a opressão contra as classes populares no Brasil,
sempre no dia 1º de abril, dia da Mentira, dia do golpe de 1964. REP 3PP (grifo
meu).

2) Da polícia como inimiga das classes oprimidas e repressora dos movimentos
e protestos
A polícia é responsável pela maioria das mortes na favela, superando a do crime
organizado. Isso é alarmante pois mostra qual é o verdadeiro papel do estado em relação aos mais pobres, e coloca essa população em uma dupla situação de violência:
a do estado formal e a do estado paralelo, representado pelas facções criminosas e
milícias. REP 5PP (grifo meu).
A Polícia Militar provocou um tumulto [...] ao empurrar alguns manifestantes [...]
terminou o ato em repressão violenta [...] um rapaz [...] criticou a truculência da PP
[...] citou as cotidianas operações policiais [...] enfatizando a violência e a crueldade
com que a polícia [...] REP1 FLGBT (grifos meus).
Lembramos o caso do Seu Verino, publicado nessa página, que sofreu represálias da
guarda justamente por estar exercendo sua atividade de músico e artista da cidade.
REP5 T (grifo meu).

Foram recorrentes, na construção desses imaginários, os seguintes elementos
linguístico-discursivos: i) uso de verbos e complementos que atribuem ações negativas ao Estado: “retirar” (“a possibilidade de se aposentar”); “limitar” (“os direitos
das/os trabalhadoras/es”; “beneficiar” (“grandes blocos econômicos”); “deixar de assegurar” (“muitos direitos”); ii) uso de verbos axiológicos ou verbos que adquirem
sentido axiológico no contexto a fim de atribuir ações negativas à polícia: “assassinar”; “torturar” e “assassinar”; “assassinar a facadas”; “invadir” (“a aldeia”); “vir”
(“com brutalidade”); “apontar arma” (“nas mulheres e crianças da terra indígena”);
“ameaçar” (“as mulheres”); “fazer ajoelhar” (“algumas crianças e mulheres”); “for395
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jar flagrantes”; “pegar” e “arrastar” (“o corpo de Cláudia”); “provocar” (“tumulto”);
“empurrar” (“manifestantes”); “invadir” (“comunidades”); iii) uso de subjetivemas
(substantivos, adjetivos axiológicos, entre outros) que constroem uma imagem negativa dos adversários: “o autoritarismo de Estado”; atitude golpista e visivelmente
antidemocrática e antirrepublicana”; “violência de Estado”; “a truculência da PP”;
“a violência da PP”; “a atuação genocida da polícia”, entre outros.
Os demais imaginários supracitados que não foram descritos com detalhes e
analisados apresentam, igualmente, inúmeras e interessantes possibilidades de análise a partir de elementos linguístico-discursivos que sinalizam a lógica agonística
do discurso político; contudo, devido ao espaço deste artigo, deixo essa tarefa para
outro trabalho e passo às minhas considerações finais.
Considerações finais
As análises dos diversos “imaginários de verdade política” mobilizados nos
quinze textos do CMI Brasil parecem corroborar a minha hipótese inicial, a de que
é possível identificar a presença de um “panfletário moderno”, conforme define Atton (2002). Segundo Angenot (1982), o discurso panfletário pauta-se por uma lógica
agonística, como mostra, também, Ansart (1978), lógica que encena um drama com
três elementos: uma verdade, um ideal societário e seus valores, um enunciador (que
realiza avaliações sobre o mundo e sobre o adversário, seus discursos, ações e imagens) e o adversário, considerado o oponente, o mal a ser vencido em prol de uma
sociedade melhor.
O exame da encenação da dramaturgia desse discurso político parece confirmar
o caráter de mídia alternativa radical, no sentido de Downing (2008) do CMI Brasil:
visa combater o capitalismo e seus males e lutar para erradicá-lo a fim de “construir
uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária”, como consta nas informações da
página principal do site, a partir de princípios, tais como, atuações diretas no cotidiano, no local, mas articulando-se às lutas globais; “solidariedade intermovimentos”
(SANTOS, 2016), com o objetivo de criar uma cultura de resistência transnacional,
por meio da articulação de várias agendas de transformação social e possibilitar a
afirmação de identidades de gênero e de etnia. Esses são valores que parecem constituir o ideal societal definidor do posicionamento político-ideológico do coletivo e que
são usados para validar e legitimar suas ações ativistas, como sinalizam os imaginários da vontade revolucionária e da solidariedade, por exemplo.
No entanto, para invalidar e deslegitimar os adversários políticos, esse “novo
enunciador panfletário” mobiliza em suas narrativas subjetivemas que descrevem o
outro (o Estado, a polícia, a sociedade burguesa, capitalista, neoliberal, patriarcal,
a grande mídia) como um mal a ser superado, expressando tons de denúncia, de refutação, de indignação, entre outros, como pode ser percebido na mobilização dos
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imaginários do Estado como um “aparelho ideológico e repressor”, da polícia como
inimiga das classes oprimidas e repressora dos movimentos sociais, entre outros.
O coletivo CMI Brasil parece confirmar algumas das reflexões sobre o discurso
político feitas por Charaudeau (2006); constitui-se como um espaço virtual em que
é possível observar tanto a expressão e o debate de ideologias, de crenças políticas,
quanto como espaço de fazer, de prática e de comunicação política exercida por diversos sujeitos (coletivos ou individuais) que usam a rede para apresentarem suas
argumentações, suas narrativas e organizarem suas ações.
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RESUMO
No texto ora apresentado, traço uma análise do midiativismo com base nas investigações por mim realizadas com dois grupos que produzem comunicação comunitária
e autóctone, respectivamente, no Recôncavo (mais especificamente, em Salvador e
Região Metropolitana) e no Extremo Sul (mais especificamente, em Caravelas) da
Bahia. Para tanto, considero a especificidade dos contextos nos quais os grupos produzem iniciativas de comunicação inclusiva, representativa, participativa, colaborativa e coletiva. Levo em consideração o fato de um grupo estar situado em periferia
rural, distanciada a quase mil quilômetros da capital, e o outro grupo, em periferia
urbana, na capital do Estado. Considero as formas e os modos com que esses jovens
se apresentam e se autorrepresentam nos seus produtos a fim de obterem reconhecimento na esfera pública. Como a intenção é sempre combater a ausência ou a presença negativada em mídia, ao produzirem um tipo de comunicação alternativa à
grande mídia, criam comunicação contra-hegemônica à comunicação hegemônica.
O primeiro grupo faz cinema comunitário para chamar a atenção para os problemas e prioridades da comunidade, quase sempre, relacionados às questões do meio
ambiente. O segundo grupo, ao atuar nas redes sociais, promove um tipo de comunicação que permite criar uma contrainformação sobre si. Desse modo, transformam
comunicação em movimento social, produzindo, assim, um tipo de comunicação
midiativista, por meio de experiências de subjetividades individuais e coletivas, singulares e universais, compromissadas com a ação política, ao defenderem o reconhecimento da diversidade étnica e cultural e o combate ao racismo e à intolerância
religiosa – o que contribui, de modo mais amplo, para a conquista da cidadania por
grupos desprestigiados e juridicamente vulneráveis frente aos recortes de raça e etnia,
gênero, classe, regionalismos, localismos e pertencimento religioso.
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Midiativismo na Bahia:
o caso do cinema de
afro-indígena e a rede
de jovens de axé
Entrada
No artigo ora apresentado, parto da minha trajetória no campo da comunicação comunitária e popular e do midiativismo desde que cheguei à Bahia, em 2006.
Sinto-me motivado a escrever sobre a minha experiência, tanto por considerar a especificidade dos contextos sobre os modos de fazer comunicação comunitária e popular
e, por extensão, como explicarei adiante, midiativismo, como também pelo fato de
reconhecer a importância desse e-book para os estudos dos modos e formas de comunicação inclusiva, horizontal, democrática e, por isso, ativista.
Ressalto que aqui utilizarei as expressões comunicação comunitária e popular
e midiativismo como coisas sinônimas. Faço isso, pois considero que toda comunicação comunitária é popular, já que feita pelo povo, a fim de contribuir para a solução de problemas e prioridades de grupos e comunidades juridicamente vulneráveis
(SODRÉ, 2005). Isso leva a crer que é sempre uma comunicação alternativa à grande
mídia. E, como sabemos, para que seja alternativa às grandes empresas (conglomeradas) de comunicação, é necessário que resista e combata as pressões do mercado sugestionado por essas mesmas grandes empresas corporativas de comunicação. Nesse
sentido, essa comunicação coletiva, feita pelo povo, feita por grupos e comunidades
desprestigiadas, desfavorecidas, desprivilegiadas, é sempre uma comunicação ativista, política, combativa, midiativa.
Também é importante pelo fato de lançar luz, dar visibilidade, a questões antes invisibilizadas, tornadas menores e insignificantes pelas esferas de poder, mesmo
quando extremamente importantes para as suas comunidades. Ao inverter a ordem,
dar relevância a algo que fora tratado como irrelevante, a comunicação feita pelo
povo, por integrantes das classes populares, por integrantes dos movimentos sociais,
transforma-se num tipo de artifício que ativa mecanismos de transparência e perceptibilidade sobre causas e demandas, problemas e prioridades de interesse público.
Midiativismo é, pois, o movimento feito por grupos que fazem comunicação
que se contrapõe à grande mídia. Como é organizada pela coletividade, transforma-se em movimento social e prática política. Desse modo, é um movimento social
de mídia independente, já que não é produzido pelas grandes empresas de comunicação, pela grande mídia. No caso do Brasil, tem sido muito bem representado por
movimentos de mídia independente que surgem no vácuo deixado pela grande mídia
acerca de matérias de interesse popular, que vão contra os interesses do empresariado
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e dos representantes políticos, como no caso do aumento de passagens de ônibus nos
grandes centros metropolitanos do país ou da descriminalização da maconha.
Na Bahia, os casos de midiativismo por mim analisados foram motivados pela
invisibilidade estruturada pela ausência ou pela presença desqualificadora. Primeiro,
uma ausência de representação; pelo fato de não se verem representados, marcando
uma ausência que se estrutura pela falta, pela não presença. Depois, pela presença, porém, negativada, pejorativa, deturpada. Todas as duas formas de invisibilizar
provocam o que tenho tratado como apagamento, que foi o grande motivador para
que os dois grupos por mim investigados elaborassem modos de comunicação independente, autônoma, criando, desse modo, um tipo de midiativismo que clamava,
sobretudo, a presença positivada.
Em Caravelas, o Cineclube Caravelas e o jornal impresso O Timoneiro são
frutos de um movimento artístico e cultural que já vinha sendo desenvolvido desde
o início dos anos de 1990, com o surgimento do Movimento Cultural Arte Manha.
Ambos os projetos, o cineclube e o jornal, somente foram possíveis graças às parcerias travadas entre as lideranças do movimento cultural caravelense e profissionais de
fora, que acorrem àquela região por conta do arquipélago de Abrolhos, importante
conjunto de ecossistemas marinhos e detentor da maior biodiversidade marinha do
Atlântico Sul. Caravelas abriga a sede do Parque Nacional Marinho de Abrolhos.
Além disso, abriga expressivo número de organizações não governamentais, preocupadas com questões relativas à natureza e ao meio ambiente. O encontro entre
lideranças locais, produtores culturais locais e profissionais advindos de outras regiões do país e do mundo fez de Caravelas, no início dos anos 2000, um celeiro de
emergente e expressiva produção cultural e midiática, mesmo distanciada a quase mil
quilômetros da capital do Estado.
Em Salvador, a campanha de mobilização de jovens de terreiro teve início com
a importante participação de organizações não governamentais e de terceiro setor.
Esse não foi um movimento isolado, mas parte de um movimento de mobilização de
jovens de terreiro que vinha conquistando diversas regiões do país. Na Bahia, a ONG
Koinonia, com sede no Rio de Janeiro, e que se define como entidade ecumênica interessada em promover ações de fortalecimento entre grupos vulneráveis, promoveu
importantes ações no ano de 2015. Os encontros ocorridos no mundo off-line eram
resultado do conjunto de ações e iniciativas que vinham sendo desenvolvidas no ambiente virtual, por meio do acesso à rede mundial de computadores, a Internet, e da
participação nas redes sociais de Internet por jovens de terreiro. Vejamos cada um
dos casos.

402

PARTE II: À prática

1 O cinema de brodagem no Extremo Sul da Bahia
A pesquisa em Caravelas ocorreu entre os anos de 2007 e 2010. Foi financiada
por três agências de fomento, em diferentes etapas e editais de financiamento, e contou com a participação de quase vinte pessoas, entre pesquisadores, bolsistas e técnicos. Tivemos desde sempre a ajuda indispensável dos integrantes do grupo, objeto da
investigação, o Movimento Cultural Arte Manha.
Caravelas está distanciada novecentos quilômetros de Salvador. O distanciamento da capital Salvador, centro político e financeiro do Estado, é mais um dos
fatores determinantes para a invisibilidade da região e de sua população. Boa parte
dos problemas da região diz respeito às questões ambientais. Ao mesmo tempo em
que presencia o desmatamento da Mata Atlântica por conta da expansão de áreas
de cultivo de eucaliptos para a produção de celulose, Caravelas tem recibo financiamentos estrangeiros para elaboração de projetos socioambientais e concretizado
parceiras com diversas empresas e organizações não governamentais, devido à sua
proximidade com o Parque Nacional de Abrolhos. Em contraposição, nenhum dos
projetos em atividade na cidade contava, até alguns anos atrás, com apoio dos órgãos
públicos locais.
Expressiva área de manguezal do município quase foi transformada no maior
centro de carcinicultura do país. Não fossem as muitas manifestações promovidas
pelos seus moradores e por grupos de defesa do meio ambiente contra o projeto de
criação do polo de carcinicultura, além do expressivo movimento para a criação de
uma reserva extrativista na região (a RESEX Cassurubá, criada em 2009), Caravelas
teria sucumbido aos impactos provocados pela criação de camarões em viveiros em
seus manguezais.
Caravelas concentra expressivo número de organizações de movimento popular, entre estas: o Grupo Afro-Feminino Dandara e o Grupo Afro-Cultural Umbandaum. As organizações contam com parceria direta do Parque Nacional Marinho dos
Abrolhos/IBAMA; da ONG ECOMAR, responsável pelo Projeto Meros do Brasil;
do Instituto Baleia Jubarte; e da Fundação Overbrook (para a impressão gráfica do
jornal e de todo tipo de material impresso). As parcerias envolvem tanto a oferta de
recursos, a concessão de espaço físico, como a doação de equipamentos (câmeras,
computadores etc.) e softwares (Movie Maker, Avid Express e Adobe Premiere). A
sede do parque é o local utilizado para edição dos filmes e manipulação das fotografias, transformando-se em ilha de edição, laboratório de fotografia, computação
gráfica e sala de aula.
Vale, ainda, ressalvar o significativo declínio, na região sul da Bahia (Sul, Baixo
e Extremo Sul), da economia do cacau e o fraco investimento na indústria turística, que alimenta um turismo de baixa qualidade, mesmo concentrando os maiores
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fragmentos de Mata Atlântica na região Nordeste e os mais importantes bancos de
corais de recifes do Atlântico Sul. Por isso, todas as organizações contempladas além
de preocuparem-se, de modo geral, com as questões de cidadania, desenvolvimento
humano e participação comunitária, debruçam-se, sem exceção, sobre questões relativas ao meio ambiente e às relações étnico-raciais, mais propriamente.
Fora da sede do município há ainda significativo número de projetos que têm
por finalidade contribuir para o desenvolvimento sustentável da população de pescadores e marisqueiras, artesãos, quilombolas e assentados estabelecidos em áreas de
proteção ambiental ou em vias de desmatamento.
Como o município é formado por maioria negra e mestiça, com fortes traços
indígenas dos povos que, ainda hoje, habitam a região Sul da Bahia, o movimento
cultural caravelense tem reivindicado a (auto)classificação afro-indígena como recurso identitário e marcador da diferença, ao considerar as heranças étnico-raciais que
refletem diretamente nas características da cultura local.
O Arte Manha é exemplo típico das articulações entre arte, comunicação e mobilização social, midiativismo. Congrega a lógica de que expressões e manifestações
em arte permitem trazer à tona problemas e prioridades que afligem, de modo específico, grupos ideologicamente minoritários e, por extensão, juridicamente vulneráveis,
tornando tais problemas e prioridades visíveis para o mundo, num tipo de midiativismo muito particular, já que reúne expressões em artivismo, ou seja, de criações
estéticas como ações políticas.
Se, num primeiro momento, o grupo priorizava apenas a arte e suas expressões
como elemento central em suas atividades, após bom tempo utilizando recursos de
mídia como ferramentas para registro, divulgação e documentação (fotografia e vídeo, mais especificamente), seus componentes perceberam que produtos audiovisuais
poderiam se transformar em fortes aliados para o fortalecimento das propostas do
grupo: formulação de políticas inclusivas e democratização da arte, como favorecimento de ações cidadãs, de atitudes autoestimadas e reconhecimento. A expressiva
produção de audiovisuais e a importância creditada a esse tipo de produção resultou
na criação de um polo de produção de vídeos e de um cineclube de rua e comunitário
(com exibição em espaço aberto, no meio da rua), o Cineclube Caravelas.
O Cineclube funciona por meio de modos colaborativos de produção. Um dos
documentários realizados pelo grupo e, certamente, o mais premiado, foi feito em
parceira com uma ONG inglesa que, em troca do documentário concluído, cedeu os
equipamentos utilizados na produção (câmera de última geração) e na edição (um
computador de última geração, Mac Pro, da Apple), assim como a aprendizagem
para manuseio dos equipamentos. Por isso, dizemos que, ali, fazem cinema de brodagem.
Chamamos de cinema de brodagem esse tipo de iniciativa, colaborativa, que
tem sido tratada por diversos autores debruçados sobre o caso do cinema pernambu404
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cano contemporâneo. Aqui, devem ser consideradas as afetividades compartilhadas
entre produtores de um mesmo filme. Pelo fato de acreditarmos que muito do que se
tem dito sobre o cinema pernambucano pode ser visto no cinema feito em Caravelas,
atribuímos o mesmo termo, cinema de brodagem, ao cinema de Caravelas.
Na articulação entre arte como forma de expressão e mídia como instrumento
de informação e de exercício político, o Cineclube produziu nos últimos dez anos
mais que uma dezena de filmes, com toda a sorte de recursos para produção audiovisual – de equipamentos profissionais a celulares, passando por uma ilha de edição
provida de excelentes recursos –, mesmo que no início não tivessem o apoio de uma
secretaria de cultura, inexistente no município àquela época.
Mostramos que existem formas de confrontarmos os grupos que estão no poder
em Caravelas! São forças políticas que buscam nos esvaziar como pessoas com o
abandono da cidade, do nosso patrimônio… Neutralizar nossa riqueza cultural.
Mostramos que é possível nos organizarmos, que a partir da própria população
podemos criar, construir outras possibilidades para a cidade. Quando um filme de
Caravelas ganha um prêmio na capital cultural do país chegamos para essas pessoas
e perguntamos: E aí? (O TIMONEIRO, 2007)1.

Instâncias de intencionalidade na produção audiovisual caravelense e, por extensão, articulações e negociações entre processos de produção e recepção, representação e reconhecimento, fazem do Cineclube Caravelas uma espécie de base para
um Estado ampliado, como proposto por Gramsci (2004), que elabora consensos e
mediações entre a cidade, seu governo e seus moradores, além de trazer à tona toda a
sorte de questões identitárias e de pertencimento (gênero, sexualidade, raça e etnia,
geração, classe e regionalismos). Ou seja, a partir das suas especificidades, transformam “arte desinteressada” em “comunicação engajada”, em midiativismo.
[…] a comunicação da cultura depende menos da quantidade de informação circulante do que da capacidade de apropriação que ela mobiliza, isto é, da ativação
da competência cultural das comunidades. […] O comunicador deixa, portanto,
de figurar como intermediário – aquele que se instala na divisão social e, em vez de
trabalhar para abolir as barreiras que reforçam a exclusão, defende o seu ofício: uma
comunicação na qual os emissores-criadores continuem sendo uma pequena elite
e as minorias continuem sendo meros receptores e espectadores resignados – para
assumir o papel de mediador: aquele que torna explícita a relação entre diferença
cultural e desigualdade social, entre diferença e ocasião de domínio e a partir daí
Fala de Jaco Galdino é integrante do Grupo Arte Manha, em Caravelas, e idealizador do Cineclube Caravelas. É o diretor e videomaker que mais vídeos produziu no Cineclube. Atualmente, é secretário de Cultura
do Município e integrante de uma família de artistas e produtores culturais muito participativa nas ações
culturais promovidas na cidade. Entrevista publicada no jornal comunitário O Timoneiro, edição n. 4, jun./
jul. 2007 (o jornal é outro projeto do Grupo).

1

405

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

trabalha para fazer possível uma comunicação que diminua o espaço das exclusões
ao aumentar mais o número de emissores e criadores do que o dos meros consumidores. (MARTÍN- BARBERO, 2003, p. 145).

Ao reconhecer a necessidade de produzir vídeos que sejam representacionais
e que contemplem traços de reconhecimento pelo público, Jaco Galdino (e tantos
outros produtores das periferias brasileiras) faz saltar aos olhos a importância da
intencionalidade e especialização tanto da produção, como da recepção, revelando
assim o importante papel creditado ao público e às audiências como codificadoras e
decodificadoras daquilo que o produtor inseriu na mensagem. Afinal, a própria ideia
de cinema de rua e comunitário indica o importante papel do público e audiência
naquilo que, afinal, reconhecemos como recepção ativa. Nesse sentido, o cinema que
se faz sobre Si, autóctone, quer seja exibido para o Outro, quer seja para Si Mesmo,
terá o importante papel de suscitar a afirmativa, elaborada por Hall (2003), de que a
distinção entre denotação e conotação é apenas analítica – indicativa dos diferentes
níveis em que as ideologias e os discursos se cruzam, e não da presença ou ausência
da ideologia na mensagem.
Se a produção de vídeo sobre a periferia quebra a universalidade de códigos
que, no caso brasileiro, parece estar erigida sobre uma produção que representa a
periferia a partir de um modelo de caos metropolitano como tido e visto no eixo
centro-sul do país, os vídeos autóctones, produzidos na, pela e para a periferia, parecem significar uma nova “estética de periferia”. Isso porque, se não fogem tão radicalmente dos moldes pré-definidos pela produção hegemônica, contribuem para a
destituição da carga de dominação presente na produção hegemônica, reelaborando
novas esferas de dominância e preferência. Afinal, seus produtores, até então tidos
como receptores passivos, elaboram a codificação a partir de uma longa experiência
com a decodificação da mensagem. Ao conotar e denotar tais mensagens, seja no
processo de produção, seja no processo de recepção, transformam-nas em práticas
sociais, permitindo que o circuito comunicacional se complete e produza efeitos. Do
contrário, como sugere Hall (2003), “[...] não poderíamos falar de uma efetiva troca
de comunicativa”. (p. 398).
Tais trocas são importantes, pois promovem a inclusão de novos atores no cenário midiático, com a inclusão de novas mídias e produtos no panorama mundial, além
de encontrarem nos recursos midiáticos importantes suportes para desenvolvimento
de novas expressões e alianças político-sociais entre Estado, governo, democracia,
terceiro setor, sociedade civil e grupos ideologicamente minoritários. Elaboram, assim, novos modos de representação contra-hegemônicos, acenando para a promoção
de políticas públicas voltadas à inclusão social e à redução da desigualdade social,
por meio de recursos de comunicação popular e do midiativismo.
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A expressividade de redes de solidariedade, organizadas entre sociedade civil
e terceiro setor, faz emergir, a partir dos recursos de mídia, vozes subalternizadas
e invisibilizadas, excluídas dos projetos de cidadanização, por meio de “[...] atores
coletivos cívicos – associações voluntárias, movimentos sociais, porta-vozes de causas” (MAIA; CASTRO, 2006, p. 26). Isso cria novas formas de produção artística e
cultural, como ações inclusivas e novas utilizações de tecnologias na [off] indústria
cultural [periférica] – elaborando algo em torno do conceito de redenção pela arte e
pela tecnologia.
Se as características no plano das produções culturais não são universais, para
o caso das questões sociais acontece o mesmo. Baseadas em prioridades estritamente
locais, as “causas” determinarão o ponto de distinção entre um modelo universal e
uma tônica local de reivindicações e prioridades. São privilegiadas as causas sociais;
entre estas, toda sorte de desigualdades e de ações discriminatórias, assim como a
necessidade de inserção desses tidos como Outros no âmbito da esfera pública política. Com isso, passam a criar produtos próprios, autorais, responsabilizando-se não
somente pela produção, como também pela emissão e distribuição. De coadjuvantes
a protagonistas, de receptores passivos a emissores ativos.
Ao enfocar a esfera pública de visibilidade midiática e sua relação com o desenvolvimento da ação política por parte de grupos minoritários, baseamo-nos na
hipótese de que tal tipo de prática coletiva contribui não apenas para deslocar lugares
e vozes no espaço público, mas também para o surgimento de formas alternativas de
visibilidade pública midiática, ao reconhecer que a construção e a consagração dessas
formas de aparecimento e visibilidade (midiáticas) dependem da ação política compartilhada entre sociedade civil, movimentos sociais e setores do governo.
Por esfera pública, entendemos, aqui, a dimensão na qual se constitui um processo de formação de opinião pública, a partir da participação de atores públicos
e privados, regulamentada para o estabelecimento de leis gerais para aplicação no
âmbito do privado, mas, objetivamente, relevante para o âmbito do público. Um tipo
de esfera que medeia a relação entre público e privado, entre sociedade civil e Estado,
como sugere Habermas (2003). Outra concepção nos remete à ideia de esfera pública
como espaço de aparência (mesmo em contextos de aparência derivada da exposição
midiática). Nesse caso, a esfera pública aparece como condição sine qua non para
que o ato de aparecer no espaço público promova a condição da existência real, a
objetividade de ser e estar no mundo, de se fazer ver e ouvir por todos, a concretude
da cidadania por meio da visibilidade.
É em relação a esta múltipla importância da esfera pública que o termo ‘privado’,
em sua acepção original de ‘privação’, tem significado. Para o indivíduo, viver uma
vida inteiramente privada significa, acima de tudo, ser destituído de coisas essenciais
à vida verdadeiramente humana: ser privado da realidade que advém do fato de ser
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visto e ouvido por outros, privado de uma relação ‘objetiva’ com eles decorrente do
fato de ligar-se e separar-se deles mediante um mundo comum de coisas, e privado
da possibilidade de realizar algo mais permanente que a própria vida. A privação da
privatividade reside na ausência de outros; para estes, o homem privado não se dá a
conhecer, e, portanto, é como se não existisse. O que quer que ele faça permanece
sem importância ou consequência para os outros, e o que tem importância para ele
é desprovido de interesse para os outros. (ARENDT, 2000, p. 68).

2 A rede digital de jovens de terreiro
A pesquisa por mim coordenada sobre participação de jovens2 de terreiro na Internet teve início em março de 2015. Nesse momento, encontra-se em fase de desenvolvimento. Desde então, contou com a ajuda de três bolsistas de Iniciação Científica. Teve
como finalidade analisar os modos de participação dos jovens de axé na rede mundial
de computadores e as formas de organização de redes de solidariedade off-line como
jovens religiosos. A especificidade do caso deveu-se ao fato de corriqueiramente pensarmos as juventudes religiosas como sendo constituídas, única e exclusivamente, por
grupos de jovens cristãos – católicos e evangélicos, com particular participação dos
jovens evangélicos neopentecostais e dos jovens católicos carismáticos.
Também entendíamos que os recortes de raça, etnia, classe e localismos, que
alijam os jovens integrantes de terreiros do imaginário de pertencimento a uma juventude religiosa e que os afastam das possibilidades de acesso à rede mundial de
computadores e de uso de tecnologias de informação e comunicação apresentando-se
como jovens de terreiros que são, muito se assemelham aos recortes que contribuem
para a reprodução de ações discriminatórias, de intolerância religiosa, que, em alguns estados do país, chegam mesmo a se transformar em casos de ataque físico e
depredação do patrimônio religioso afro-brasileiro3. Nesse sentido, o ativismo do
jovem de axé, por meio da participação nas redes sociais fomentada pelo acesso à
Internet, torna-se importante aliado de combate à intolerância religiosa e em prol da
defesa da liberdade de culto.
A pesquisa optou por somente analisar grupos de juventude de terreiros em redes sociais da Internet criados com base na cidade de Salvador e Região MetropolitaPara a definição de juventude, utilizei o proposto pela Lei 11.129, de 30/06/2005, que cria a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e o ProJovem, e que estabelece a faixa etária de 15 a
29 anos como abrangendo o ideal de juventude.
3
Apesar de pensar o caso das religiões afro-brasileiras na sua totalidade (tambor de mina, jurema, xangô
pernambucano, umbanda, batuque, terecô, babaçuê e toda a sorte de expressões religiosas de matriz africana
praticas no Brasil), tenho privilegiado, por ordem de certa familiaridade, os grupos de jovens adeptos do candomblé. Como considero que a realidade concernente à participação de jovens nas redes sociais da Internet
é peculiar à totalidade de expressões, aqui, utilizo os termos religiões afro-brasileiras, religiões de matriz
africana e candomblé como termos equivalentes – o que não significa que não reconheça as especificidades de
cada uma dessas expressões religiosas.
2
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na – mesmo que tenhamos encontrado um número pequeno de grupos fora da Bahia,
porém significativo, já que constituído por grupos muito atuantes. Nosso interesse
por Salvador dizia respeito não somente ao fato desta ser considerada a Roma Negra,
a Terra de Todos os Santos, a Casa dos Orixás, a Cidade do Axé, ou melhor, a cidade
que mais concentra tradicionais e importantes expressões de religiosidades de matriz
africana no país, mas, sobretudo, pelo fato desta ser a capital com maior número
populacional de negros e mestiços, de afrodescendentes, e, por extensão, pelo fato de
estar situada num país racista, concentrar, com o Rio de Janeiro, as mais numerosas
experiências de combate ao racismo e à intolerância.
Foram três os grupos em redes sociais da Internet analisados. Todos são formados, majoritariamente, por jovens moradores de periferias, negros e mestiços4. Essa,
uma especificidade do caso dos grupos investigados e criados em redes sociais da
Internet na Bahia. As redes em outros estados, por exemplo, podem ter maioria de
integrantes não negros. Nesse caso, as demandas podem ser comuns, mas, às vezes,
com especificidades outras.
São, na sua totalidade, grupos fechados, moderados por administradores que
dizem quem pode ou não fazer parte do grupo, como base em suas experiências e
posições dentro do culto. Jovens que têm dificuldade de se declararem integrantes
de terreiros ou “macumbeiros” (categoria nativa que, quando utilizada por gente de
fora, é considerada pejorativa, mas, positivada pelos de dentro), encontram nos grupos virtuais importantes aliados para preservação das suas convicções e pertenças
religiosas. Afinal, a pertença religiosa pode se apresentar com mais um importante
elemento para a promoção de ações excludentes, edificando a quadra “preto, pobre,
favelado e macumbeiro”, não, por acaso, um dos mais perversos estigmas sustentadores da discriminação e da intolerância. Desse modo, a juventude religiosa de matriz
africana assume um novo compromisso com relação ao tornar-se visível. Afinal, além
dos recortes de raça, classe e localismo, que vigorosamente a definem e que podem
colocá-la em lugar de desprestígio, agora, o recorte de pertença religiosa aparece
como um novo definidor de vulnerabilidade. Ou seja: além de negros, pobres e moradores de periferias, são também “macumbeiros”.
A rede social de Internet permite ao jovem integrante de terreiro, ao jovem de
axé, não somente o encontro entre pares, entre iguais, mas, sobretudo, a possibilidade de apresentar-se como o que é, promovendo modos e formas de sociabilidade, e,
sobretudo, criando redes de solidariedade, afinidades e interesses comuns.
Pretendemos, no futuro, fazer um levantamento quantitativo que considere os recortes de raça e etnia, gênero, geração e classe dos integrantes jovens de terreiros que frequentam redes sociais e grupos sobre religiões
de matriz africana, mais especificamente, o candomblé, em Salvador e Sul da Bahia. Até o presente momento,
nossa análise sobre participação de jovens em redes sociais de Internet sobre religiões afro-brasileiras em seus
termos étnico-raciais é determinada, única e exclusivamente, pela visualidade das imagens que compõem as
fotografias dos perfis dos integrantes, assim como pelos conteúdos das suas apresentações.

4
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Mesmo reconhecendo a importância das transformações acerca do acesso, uso
e participação de jovens de axé na Internet, a questão que ainda hoje chama a atenção
é o fato de serem poucos os grupos de redes sociais que tratam questões de interesse
do universo religioso afro-brasileiro. Tal realidade, por sua vez, lança o olhar para o
fato de que são poucos os jovens de terreiros que acessam a Internet como jovens de
terreiro. Reconhecer essa realidade é importante, pois, a ausência da autoafirmação
pode ser motivada pelas mesmas razões que alijam as classes populares, na sua maioria negra, do acesso à tecnologia e à rede mundial de computadores. Nesse sentido,
estar ou não estar na Internet pode ser importante ferramenta para refletirmos sobre
ser jovem de terreiro e as formas de desigualdade que permeiam a vida dos jovens
negros, pobres e adeptos das religiões afro-brasileiras.
No Brasil, a exclusão digital, baseada, principalmente, nos recortes de raça,
gênero e classe, sofreu alguns impactos desde que, nos últimos quinze anos, uma série
de acontecimentos transformaram positivamente essa realidade. As mudanças foram
provocadas por investimentos feitos pelo governo, a fim de proporcionar a inclusão
digital (por meio de melhorias de acesso à rede e do barateamento do computador);
aumento de poder aquisitivo e de compra das classes populares, promovido pelo último milagre econômico brasileiro; acessibilidade a mídias e softwares de gravação
de áudio; aumento na distribuição de softwares livres; propagação de tutoriais; barateamento de câmeras digitais e de celulares; “brasilianização” de softwares (antes,
somente em inglês); proliferação de lan houses pelas periferias urbanas brasileiras
(proporcionando o primeiro momento de familiarização com tecnologias digitais);
concorrência entre provedores de acesso (provocada pela privatização das empresas
de telecomunicações) e, por extensão, redução nos valores dos planos e mensalidades.
Os investimentos em acesso à rede (exploração comercial da rede, cabeamento por
fibra ótica, telefonia móvel); modernização e aprimoramento das tecnologias e equipamentos para acesso (notebook, netbook, tablet, smartphone); criação de políticas
públicas, a fim de garantir o acesso à rede; barateamento e facilidade na compra de
tecnologias; crescimento do acesso em domicílio e, por fim, avanço do acesso móvel
(com o surgimento do smartphone, sobretudo); também foram fatores fundamentais
para alimentar transformações que colocariam consumidores das classes C e D com
o público das classes A e B, até então, consumidores exclusivos da Internet no Brasil.
Entre os novos usuários de Internet, integrantes da classe C e D, incluiu-se significativa parcela de adeptos das religiões afro-brasileiras, que concentra 43,8% de
fiéis com rendimento mensal domiciliar de até 1 salário mínimo5. Essa última década
e meia também registrou o crescimento nos índices de utilização e acesso à Internet
entre brasileiros, de 20,9% da população acima de 10 anos em 2005 para 46,5%, em
2011. O mesmo ocorreu com a aquisição de microcomputador com acesso à Internet;
5

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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de 22.254.000 de residências em 2005 para 65.727.000, em 2011. Com o uso pessoal de
telefone móvel não foi diferente; de 55.703.000 de pessoas com mais de dez anos em
2005 para 115.433.000, em 20116. Tais transformações garantiram o ingresso massivo
de adeptos de terreiros nas redes sociais. Para isso, também, contribuiu o surgimento
e a popularização no Brasil, primeiramente, do Orkut7 e, depois, do Facebook8, assim
como do mais popular site de carregamento e compartilhamento de vídeo, o Youtube9, o que proporcionou a divulgação pública entre adeptos de eventos estritamente
relacionados ao privado e “fechado” universo religioso afro-brasileiro.
Ao considerar a positividade das transformações anteriormente citadas, as
questões que se impuseram na pesquisa foram: por que jovens de terreiros estão fora
das redes sociais?; por que jovens de terreiros estão presentes nas redes sociais?; por
que estão nas redes sociais como jovens de terreiro?; por que não estão nas redes sociais como jovens de terreiro? A ideia era analisar o uso de redes sociais de Internet
como promotoras para organização de redes e grupos tanto na Internet, como no
mundo off-line.
A pesquisa revelou que os grupos de redes sociais na Internet servem como
espaço de pronunciamento do jovem como integrante de terreiro que é. Afinal, comumente, o jovem integrante das redes sociais de Internet não se autodeclara integrante
de terreiro em seu perfil individual. Nesse sentido, as redes sociais na Internet servem
como espaço de manifestação autodeclarada de pertença religiosa, lugar da visibilidade afrorreligiosa.
A visibilidade promovida pela exposição da juventude de terreiros nas redes sociais da Internet concretiza a participação cidadã do jovem de axé no seio da sociedade na qual, antes, encontrava-se invisível. Tal fato faz com que as redes sociais sejam
mais que instrumentos para organização política do grupo. Passam a ser, agora, lugar
da aparição, da visibilidade que concede reconhecimento, que atribui cidadania, no
que Rose Rocha (2012) tratou por “cidadania visual”, e que “[...] expressa uma utopia
da democratização das diferenças” (p. 37).
[...] Um processo mediante o qual um grupo se auto-define, expressa seus desejos e
aspirações e proclama seus direitos em sociedade. É um espaço de confrontação, de
negociação e que se renegocia continuamente mediante uma luta no interior da sociedade como um todo, mas ao mesmo tempo conservando a diferença, sua particularidade. Buscam ser novos cidadãos, mas em uma sociedade nova, mais igualitária.
Mas fazê-lo requer que se mudem relações de poder que estruturam a sociedade.
(FLORES, n. d. apud ROCHA, 2012, p. 38).
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios 2005/2011.
7
Rede social criada em 2004 e desativada uma década depois.
8
O mais popular serviço de rede social, criado em 2004.
9
Criado em 2005.
6
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O modo com que jovens integrantes de terreiros, os jovens de axé, se apresentam (por meio de blogs e sites) e se autorrepresentam (por meio de selfies) como o
que são nas redes sociais (youtube, instagram e facebook), a fim de obterem reconhecimento na esfera pública política, cria, desse modo, um novo panorama acerca do
universo religioso afro-brasileiro. A ocupação da esfera de visibilidade pública, por
meio da publicização das ações e iniciativas dos grupos de jovens de terreiros espalhados pelo Brasil afora, contribui para a criação de um novo cenário em termos da
produção de representações acerca do universo religioso afro-brasileiro. Serve, ainda,
para colaborar com a criação de novas expressões culturais afro-brasileiras, centradas em já conhecidos elementos do mundo afro-brasileiro, mas, agora, articulados
com elementos pertinentes ao universo da juventude, aos ideários de ser jovem no
Brasil e no mundo.
3 Cinema autóctone e webaxé
A participação de jovens de terreiros na Internet prova que a comunicação ativa, no que diz respeito ao cenário de atuação dos novos atores sociais, exerce importante papel, ao possibilitar a interação por meio de redes integradas e usos múltiplos.
Por extensão, o midiativismo, ao atribuir protagonismo à juventude de terreiros, atua
como importante agente para identificar uma nova configuração de atores sociais,
que emergem e ganham visibilidade por meio da comunicação nas redes sociais, configurando a ascensão dos grupos e comunidades subalternizadas, que, aos poucos,
deixam o âmbito do privado para, finalmente, obterem visibilidade na esfera pública
política, seja nas redes sociais da Internet, seja nas ruas.
No caso do Cineclube Caravelas, importante foi considerar a positividade das
ações do Cineclube para a rede de jovens do lugar, envolvidos com a produção da
cultura local e preocupados com as questões ambientais e políticas da região. Importante, também, foi o fato de proporcionar visibilidade à cidade, aos problemas e
às prioridades dos seus moradores, numa região distanciada tanto simbólica, física,
como geograficamente da capital.
No caso da rede de jovens de terreiro, importante foi perceber o modo com que
a juventude do axé cria redes de solidariedade on-line que se desdobram em redes de
solidariedade no mundo off-line, por meio da organização do grupo em seus aspectos
sociais, culturais e políticos, que servem como importantes medidas para se contraporem às ações de violência geradas pelo racismo e pela intolerância religiosa.
Nos dois casos, o grupo de jovens negros e pobres rurais e o grupo de jovens
negros e pobres urbanos, o que se via era o alijamento dos dois grupos de jovens do
uso de tecnologias de informação e comunicação e do acesso à rede mundial de computadores, num tipo de apartheid digital e tecnológico, que considerava os recortes
de raça, etnia, classe e localismos para promover exclusão.
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Como já dito, entendemos que os avanços em tecnologia de informação e comunicação, a implementação de eficazes políticas de inclusão digital e o incremento
do mercado com oferta de crédito e facilidades de pagamento, muito contribuiriam
para o barateamento dos equipamentos e do acesso à rede mundial de computadores.
Novos modos de navegação, proporcionados pela troca do acesso à rede por meio de
computador pelo acesso à rede a partir do celular (smartphone), também bastante
contribuíram para a aparição de novas formas de produção, distribuição e recepção
de produtos midiáticos. O caso da incrementação de grupos de jovens de terreiros
em redes sociais de Internet e o do cinema de rua são boas ilustrações. Contudo, não
podemos deixar de mencionar o importante papel que jovens integrantes de comunidades juridicamente vulneráveis tiveram para reverter o que se produzia, até então,
sobre eles. Esse, um exemplo de sucesso do protagonismo juvenil.
Acreditamos que os estudos das tecnologias ou dos meios de comunicação devem ceder lugar aos estudos debruçados sobre a produção de mensagens situadas
no âmbito da cultura; os quais privilegiem a interação das mídias na mediação entre indivíduos (produtores, receptores e produtores-receptores) na esfera da cultura e
da sociedade contra uma ideologia tecnocrática, que permeia e esteriliza os esforços
da comunicação alternativa, da informação contra-hegemônica, já que não chega
a questionar verdadeiramente as estruturas ideológicas e políticas da produção de
informação.
O reconhecimento da comunicação como fenômeno social e sistema cultural
exige que sua abordagem e análise não se restrinjam às estruturas formais da comunicação, aos moldes de uma análise das técnicas, como rebatido por Geertz (2007). Mas
que englobe os processos socioculturais que moldam a sua produção, isto é, seu uso
e significado, aos moldes de uma análise das mediações, mais que dos meios, como
proposto por Martín-Barbero (1997).
Nesse sentido, no artigo ora apresentado, tentei contribuir para os estudos da
comunicação que se preocupam com o papel da comunicação popular e comunitária
e do midiativismo como recursos para preservação e fomentação do panorama cultural de comunidades juridicamente vulneráveis, caracterizando-se não somente como
importantes recursos para registro e preservação da memória tradicional local, como
também possibilitando acesso a novas tecnologias e a novas formas de produção cultural, inaugurando novos modos de organização social, compromissada em divulgar
novos modos de comportamento presentes em regiões e na realidade de grupos desfavorecidos, não se restringindo, apenas, à preservação de traços tradicionais isolados,
mas de traços tradicionais articulados com formas, modos e estilo de vida propostos
pela contemporaneidade, a partir do lugar em que a comunicação popular e o midiativismo funcionam como prática social contemporânea.
Ao escolhermos o midiativismo como objeto de análise, avaliamos os mecanismos que cooperam para o apaziguamento de ações excludentes, para a redução da
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desigualdade social e para o fomento da inclusão social, visando elevar os índices de
melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento humano de populações destituídas,
anteriormente, de reconhecimento.
No texto aqui apresentado, pretendi, pois, revelar a importante participação de
grupos e comunidades subalternizadas para a elaboração de uma contrainformação
que reelabora o que é produzido sobre si – essa a ideia da comunicação autóctone –,
ao fomentarem a participação inclusiva e cidadã (inserção na esfera pública política e
na esfera de visibilidade pública), por meio do ativismo estruturado pelo uso e abuso
de recursos de mídia, o midiativismo.
A utilização de recursos de comunicação por sociedades tradicionais (esse, o
caso de Caravelas e dos jovens de axé) acena para a configuração de novos panoramas, que promovem a descontextualização das funções canônicas dos veículos de
comunicação. Desse modo, promovem a refuncionalização e a ressignificação da comunicação e dos seus meios, contribuindo objetivamente para mudanças no consumo e uso dos veículos e produtos comunicacionais, a partir de uma estratégia de
desconstrução dos conceitos propostos pela cultura hegemônica diante das culturas
subalternas (CANCLINI, 2005).
A apropriação de recursos de mídia por grupos e comunidades subalternizadas
é prova de que recursos tecnológicos, por isso, modernos, podem servir como importantes aliados de projetos voltados para a preservação do patrimônio memorialístico
e tradicional, mesmo quando tal uso resulta em formas de hibridação cultural, de
sincretismos, negociações e articulações, contrárias à ideia de uma essência de pureza
em termos identitários. Desse modo, a importância da apropriação da mídia por comunidades tradicionais e desfavorecidas é que estas descontextualizam não somente
a função dos objetos e os recursos das tecnologias criados a serviço das sociedades
industriais, urbanas e hegemônicas, mas, sobretudo, recontextualizam a relação de
subordinação das culturas subalternas frente à cultura hegemônica.
Essa a ideia de mídia-ação, mediação, midiativa, que considera a mídia como
prática social e, por isso, importante recurso para promover o desmoronamento de
práticas excludentes (xenófobas, discriminatórias, racistas, intolerantes, misóginas
etc.) e para a idealização de práticas inclusivas, midiativas.
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RESUMO
No âmbito das discussões contemporâneas envolvendo o midiativismo e suas práticas no ambiente digital, observa-se uma mutação em estruturas de produção de
conteúdos informativos, passando de uma perspectiva fechada e hierarquizada dos
processos de seleção, construção, edição e publicação de informações – associada à
teoria do gatekeeping (WHITE, 1950; SHOEMAKER; VOS, 2009) – para um modelo
supostamente aberto e democrático, no qual os internautas exercem de modo colaborativo funções que outrora cabiam somente aos profissionais da comunicação. Nesse
possível novo modus operandi, denominado por Bruns (2005; 2008) como gatewatching, a premissa é dar voz aos esquecidos, democratizar a produção de informação
e permitir que todos os internautas produzam informações. Entretanto, ao analisar
as práticas de sites colaborativos, observa-se a permanência de características pertencentes ao modelo de gatekeeping. Ademais, a análise de determinados elementos
desse tipo de mídia revela potenciais riscos à fiabilidade das informações, cuja produção pode ocorrer a partir de critérios pouco estabelecidos ou sem qualquer tipo
de controle, na contramão dos discursos que atribuem à Web um potencial revolucionário e democratizante. Tendo como base o conceito de midiativismo de Cardon
(2010), no presente artigo – que se origina de uma dissertação defendida em junho de
2017 –, buscamos analisar as principais características do site paris-luttes.info, ícone
do midiativismo francês, observando não somente seu modus operandi, mas também
quais as consequências e riscos para uma efetiva democratização da informação e,
finalmente, o embate entre discurso e prática de sites informativos produzidos de
modo colaborativo, uma das principais ferramentas empregadas por midiativistas.
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Midiativismo
e mutações em estruturas de
produção de conteúdo informativo:
o caso do
francês
Introdução
Temas como Web colaborativa, jornalismo participativo, democratização da
informação e midiativismo estão, desde a popularização das Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (NTICs), no centro dos debates contemporâneos em Ciências da Informação. O impacto das inovações tecnológicas aplicadas à produção de
informação suscita diversas questões, notadamente: quais são as efetivas mudanças
trazidas pela tecnologia no âmbito da produção de informação? Quais aspectos se
mantêm dentro das mutações observadas em tal contexto? Qual o papel do público
dentro dessa possível nova configuração do cenário informacional: produtor ou consumidor de informações? Estariam os estudos precedentes sobre tais temas em desuso
diante de um suposto novo paradigma informacional?
Entre as múltiplas abordagens que se propõem a explicar o cenário informacional contemporâneo e seus respectivos modos de produção de informações, encontramos a perspectiva tecnicista, que defende uma nova dinâmica para a produção de
conteúdo informativo a partir de uma dita revolução trazida pelo advento digital, na
qual a Internet é vista como um instrumento de democratização da informação.
Na esteira de tal abordagem, observa-se os entusiastas de uma dita “cultura
participativa”, capitaneada por Jenkins (2006) e por demais pesquisadores, como
Bruns (2005; 2008), que, ao analisar estruturas de produção de conteúdo informativo,
propõe o conceito de gatewatching como substituto à noção de gatekeeping, tendo
em vista que a Web permite aos internautas passar de consumidores de informação
para seus próprios produtores. Nesse contexto, é conferida à Internet a capacidade
de revolucionar estruturas de produção de informação e, ao seu usuário, a posição de
protagonista de uma revolução informacional. É dentro de tal cenário que se encontram algumas práticas do midiativismo online, objeto de nossa atenção neste artigo.
Não obstante as consideráveis transformações trazidas pelo advento digital,
acreditamos que as perspectivas baseadas em um tecnodeterminismo devem ser questionadas e relativizadas. A abordagem ora defendida não indica, em absoluto, refutar
ou menosprezar os referidos estudos, mas, sobretudo, trazer à tona o fato de que tais
análises podem não contemplar as múltiplas desigualdades existentes na Web – vista
por nós como um espelho das desigualdades da sociedade “real” – e o possível reducionismo que os estudos de base tecnodeterminista correm o risco de incorrer ao su418
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bestimar a tecnologia em detrimento de seus múltiplos e desiguais usos no ambiente
digital.
Assim, nossa contribuição para analisar o midiativismo online insere-se dentro
de uma perspectiva crítica, que julgamos fundamental para observar os limites da
“revolução Internet” no âmbito da produção colaborativa de conteúdo informativo,
em especial no contexto do site francês paris-luttes.info.
A análise do referido site foi, originalmente, realizada com a observação de
outros dois endereços: os sites AgoraVox e Mediapart. No entanto, optou-se por concentrar, para este artigo, somente no site paris-luttes.info, em virtude de sua especificidade como representante do midiativismo online francês.
Há que se dizer que o presente estudo está ancorado em uma problemática
geral que visa investigar se os modelos participativos de produção de informação
online – como o site paris-luttes.info – representam o futuro da produção de informação na Web; se os estudos precedentes – como a teoria do gatekeeping – não podem
mais ser consideradas em virtude do advento da Internet e suas especificidades; e se
as estruturas de produção de informação mais abertas não são por vezes baseadas
em uma perspectiva tecnicista do poder revolucionário da Internet, noção que requer
uma postura crítica.
A fim de situar o leitor dentro do universo da pesquisa na qual foi analisado
o site paris-luttes.info, é preciso ainda apontar as hipóteses gerais que nortearam o
desenvolvimento da pesquisa ora relatada. Desse modo, o trabalho de investigação
foi estruturado a partir das suposições que o modelo de gatewatching não representa
na contemporaneidade uma substituição ao conceito de gatekeeping; que mesmo em
sites participativos é possível encontrar a permanência de certas características do
modelo de gatekeeping, e que estruturas abertas e participativas podem representar
um risco para a fiabilidade de informações, ponto nevrálgico na atualidade diante do
crescimento no número de fake news e de alternative facts.
Neste artigo, apresentaremos inicialmente as principais abordagens teóricas
mobilizadas para o desenvolvimento do presente estudo. Em seguida, será visto mais
detalhadamente o site paris-luttes.info, além do método de análise empregado para
estudar tal mídia. Ao final de nosso relato, diferentes conceitos serão articulados à
luz da análise realizada, seus resultados principais e suas contribuições para os estudos envolvendo a produção de informação na “era digital” e o midiativismo online.
Consideramos que a discussão ora suscitada representa uma das mais necessárias no cenário comunicacional contemporâneo, diante de perspectivas que visam
atribuir um suposto poder de emancipação ao público dos medias tradicionais, visão
que ignora as profundas desigualdades que persistem na sociedade contemporânea
e, inevitavelmente, dentro do ambiente digital1. Questionar o poder revolucionário e
1

“A Internet nos convida à um tipo de democracia de ativos que incorre sempre no risco de deixar às margens
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libertador da Internet em relação à produção de conteúdos informativos pressupõe
investigar as práticas de sites inseridos dentro de uma ótica aberta e participativa,
processo que, inevitavelmente, representa também uma reflexão acerca de premissas
e práticas de experiências do midiativismo no âmbito virtual.
1 Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) e mutações da
indústria de conteúdo
Diante do atual cenário comunicacional, ditado pela influência da tecnologia
em estruturas de produção de conteúdo informático, faz-se necessária uma análise
não somente acerca das mutações pelas quais passou e ainda passam as práticas de
produção de informações, mas também acerca do parâmetro a partir do qual tais
mutações devem ser analisadas.
Especificamente, trata-se de observar a abordagem teórica por meio da qual as
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) são vistas nos processos
de produção de informação e na relação com os usuários de tais tecnologias. Nesse
sentido, estruturamos nossa análise a partir da perspectiva de Vieira (2004), segundo
a qual a inovação e o surgimento das NTICs são questões que devem ser observadas
como fenômenos sociais, e não somente como mudanças de ordem técnica ou social.
É preciso, portanto, empregar como ponto de partida uma ótica multidisciplinar, na
qual as múltiplas facetas – como econômicas e tecnológicas – estão inseridas em uma
ótica social, na qual se entende a interação com o ser humano como ponto de partida
para entender os complexos processos observados a partir do surgimento das NTICs.
Considerando o modelo de difusão defendido por Rogers (1983 apud Vieira, 2004),
destacamos que a observação de uma nova tecnologia deve estar acompanhada de sua
difusão no organismo social, de sua adoção e aplicação pelos seus usuários. Rogers define que tal processo ocorre por meio das etapas de persuasão [o indivíduo é instigado a
conhecer uma tecnologia], conhecimento, decisão [escolhe-se incorporar tal novidade no
cotidiano], implantação [utilização da inovação no cotidiano] e confirmação [consolidação da utilização e desenvolvimento da relação entre usuário e tecnologia].
Observa-se, portanto, que a análise de novas tecnologias de informação e comunicação deve ter como parâmetro sua relação com o usuário, sendo assim uma
abordagem centrada na interação com o ser humano e não no aspecto puramente
tecnológico. Desse modo, a abordagem de Rogers reforça o aspecto multidisciplinar
a partir do qual as NTICS devem ser observadas no contexto social complexo e diversificado em que os internautas estão inseridos.
dos processos os silenciosos e não-conectados.” (CARDON, 2010, p. 100, tradução nossa). Tradução nossa
para: “Internet invite à une démocratie des actifs qui risque toujours de laisser sur le bord de la route les
silencieux et les non-connectés.”
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Não se pode, portanto, desconsiderar as desigualdades sociais, econômicas e
culturais em detrimento de uma perspectiva tecnicista que coloca em um mesmo patamar todos os internautas pelo simples fato de poderem estar conectados a uma
mesma rede. Entendemos que tal constatação é fundamental para análise das mutações e permanências em estruturas de produção de conteúdo informativo na Web,
especialmente em relação às práticas do chamado midiativismo online.
Ainda em relação aos parâmetros e abordagens teóricas a partir das quais entendemos que os impactos das NTICs na sociedade contemporânea devem ser observados, citamos a perspectiva sociopolítica de utilização de tecnologias digitais defendida por Proulx (2005), segundo o qual a apropriação das NTICs depende de fatores
como a interação dialógica entre os usuários e o dispositivo técnico, a coordenação
entre os usuários e os desenvolvedores de dispositivos tecnológicos, as dimensões políticas e morais associadas a tais dispositivos e as bases sociais e históricas nas quais
os usuários estão inseridos.
Assim, podemos entender que a análise dos impactos das NTICs na sociedade
representa uma tarefa complexa e com múltiplas variáveis, na contramão de perspectivas de ruptura e nascimento de uma revolução capitaneada pelos novos adventos
tecnológicos. Como destaca Lévy (1993, p. 9), “[...] uma efetiva integração da informática pressupõe o abandono de hábitos antropológicos mais que milenares, o que
não se pode fazer em alguns anos”.
Segundo Cardon e Granjon (2013), a mutação no status de consumidores de
informação em produtores de conteúdo a partir do surgimento e expansão da Web representa atualmente uma transformação limitada, restrita aos tecnicistas e tecnófilos
(p. 117). Nesse ponto, citamos que uma efetiva revolução no status do internauta (de
consumidor de informação a produtor de conteúdo) pressupõe ainda uma subversão
das relações de poder entre as mídias e o público, o que ainda não se observa de maneira expressiva na atualidade.
É fundamental destacar que nossa abordagem não visa refutar as incitativas de
cybermidiativistas e demais internautas no sentido de permitir uma maior participação do público na produção de informações, o que consideramos salutar para uma
efetiva democratização da informação. Nosso esforço nesse momento é de relativizar
as perspectivas que encaram a Web como propulsora de uma revolução informacional.
Em consonância com os autores já citados, Bernard Miège (2000, p. 58) entende
que, não obstante as mudanças tecnológicas trazidas a partir das NTICs, a indústria
de conteúdos2 contemporânea mantém lógicas de produção definidas antes do surgiA partir da observação de Miège (2000), entendemos como indústria de conteúdos o “[...] conjunto de
segmentos industriais que oferecem produtos [e serviços] decisivos para o desenvolvimento de técnicas de
informação e comunicação (TIC)” (p. 7). Desse modo, podemos considerar que as produções informativas
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mento da Web. Desse modo, entendemos que o modus operandi de websites informativos pode conservar elementos consolidados a partir do final do século XIX (consolidação dos grandes jornais). A aplicação de nosso método de pesquisa mostrará em
um segundo momento a observação de tais características no site paris-luttes.info,
ícone do cybermidiativismo francês. Ainda conforme Miège (2000):
A informação eletrônica acessível por meio das redes está, neste momento, na continuidade da informação impressa, seja a destinada ao grande público ou especializada. Tal indicação contradiz as percepções comuns e as previsões de experts que veem
dentro das inovações técnicas a origem de rupturas radicais (p. 58).

Aplicando ao nosso estudo as contribuições de Miège3 e demais autores supramencionados, podemos entender, inicialmente com base em um trabalho de estado
da arte, que o conceito de gatewatching não pode ser concebido como uma ruptura
dos modus operandi de produção de conteúdos informativos estabelecidos durante
a consolidação da imprensa escrita. De mesmo modo, parece-nos que o conceito de
gatekeeping não deve ser negligenciado somente a partir da constatação de uma nova
“era” para a produção de conteúdos informativos.
Antes de adentrar nos conceitos de gatekeeping, gatewatching e, consequentemente, de midiativismo, acreditamos ser fundamental acrescentar à presente discussão demais contribuições teóricas acerca do suposto potencial revolucionário das
NTICs, contrapondo as abordagens tecnicistas como a defendida por Jenkins (2006),
segundo o qual “A convergência midiática gera uma nova cultura popular participativa, oferecendo ao público comum os instrumentos para arquivarem, anotarem, se
apropriarem e retransmitirem conteúdos” (p. 93).
Segundo Bouquillion e Matthews (2010), tais discursos de base tecnicista, que
conferem ao internauta uma suposta autonomia dentro da Web, representam também
uma arma do livre mercado global, pois defendem a cultura participativa não como
instrumento de emancipação, mas como direito de consumidor, considerando que os
usuários da Web possuem alto valor ao mercado global, visto que suas preferências e
seu percurso na Internet é transformado em informações mercadológicas estratégicas.
Em relação à produção de informações na Web, destacamos o trabalho de Rieffel (2014) no sentido de identificar que a maioria dos conteúdos que circula na Web
advém da mídia de massa tradicional. Ainda que circule muita informação na Internet, o autor aponta que tal fato não reflete uma cultura de criação de informações:
são parte de tal indústria, também formada por produtos destinados ao entretenimento e ao marketing.
3
Para Miège (2000, p. 74), “[...] a ideia de que as ‘novas’ indústrias da cultura e de informação vão substituir
às ‘antigas’, que elas vão as substituir de tal modo a representar a dita ‘revolução da comunicação’ representa, neste instante, somente uma perspective entre outras”.
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O essencial das informações (no sentido de news) que circulam na Web e nas redes
sociais corresponde na prática a uma forma de retratamento de informações difundidas pelas mídias clássicas [...]. A cultura do compartilhamento encoraja a apropriação de conteúdo, mas não necessariamente uma política de criação (RIEFFEL,
2014, p. 266-267).

Entre as múltiplas desigualdades presentes no âmbito social (que são refletidas
também na Web de acordo com nossa concepção), Rieffel (2014) destaca as disparidades econômicas como entrave à democratização da informação: “A forte concentração de riqueza nas mãos de alguns gigantes da Web representa de fato um
problema e constitui um paradoxo, para não dizer uma contradição, em um universo
supostamente promotor da liberdade e da descentralização de poder” (p. 267-268).
Tendo em vista que as mutações em estruturas de produção de informação demandam uma ruptura em relação aos modus operandi das mídias tradicionais, Wolton (2000) aponta que a as NTICs não são suficientes para modificar a sociedade, ou
seja, alterar a organização social e o modelo cultural da comunicação. Para o autor,
um dos grandes problemas para analisar apropriadamente o impacto das NTICs não
está na chegada de novas tecnologias, mas no discurso de que tais inovações são o
futuro, o amanhã, como se as mass medias representassem o passado (p. 196).
Sobre esse tipo de discurso, destacamos ainda a perspectiva de Miège (2000), que
aponta como necessárias as críticas ao discurso neoidealista e neolibertário defendido pelos entusiastas tecnicistas, não somente em função de seu caráter idealista, mas também
em virtude das dinâmicas específicas presentes na Web, impedindo uma generalização.
Após apresentar as principais contribuições teóricas a partir das quais nosso
estudo foi iniciado, passaremos para a apresentação de conceitos teóricos mais específicos, que serviram como base de desenvolvimento do nosso método de pesquisa,
permitindo ainda um aprofundamento de nossas análises em relação às experiências
contemporâneas de produção colaborativa de informação, cenário no qual o midiativismo online se insere.
2 Gatekeeping, gatewatching e midiativismo online
Entender as estruturas de produção de conteúdo a partir das quais os mass
medias operam desde o surgimento dos grandes veículos de comunicação é tarefa
fundamental para que se possa, em seguida, compreender o estado atual de tais modos de produção de informação na Web, contexto no qual práticas de jornalismo colaborativo e midiativismo se inserem. Assim, pretende-se neste momento apresentar
o conceito de gatekeeping desenvolvido por White (1950) para explicitar o processo
de seleção de informações em um jornal impresso, que, todavia, pode ser aplicável na
mídia mainstream.
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Em seguida, será observado o conceito de gatewatching proposto por Bruns
(2005; 2008) como substituto ao modelo de gatekeeping, em virtude do advento da
Web colaborativa. Entendemos que o conceito de midiativismo online se insere dentro do contexto no qual Bruns desenvolveu o conceito de gatewatching.
Em 1950, David Manning White, professor da Universidade de Boston, publicou o estudo The gate keeper: a case study in the selection of news, no qual analisa
os critérios utilizados por um editor de um jornal para publicação de notícias. Para
desenvolver o conceito de gatekeeping, White selecionou um jornal estadunidense e
pediu que seu editor anotasse as notícias não publicadas, bem como as razões que
motivaram sua decisão de não publicar tais informações, buscando entender os motivos pelos quais algumas informações não chegavam às edições finais do jornal.
Após uma semana de análises, White constatou que 90% dos conteúdos não
eram publicados com base em critérios ditos como objetivos, porém a partir de um
processo arbitrário e baseado nas expectativas e experiências do editor. Ao final de
seu estudo, White destaca a subjetividade do gatekeeper e do processo de seleção de
informações publicadas por um jornal: “Por meio do estudo das razões que levaram
à rejeição de informações de agências de notícias, vemos quão subjetivo, baseado nas
próprias experiências do gatekeeper, nas atitudes e expectativas a comunicação de
notícias realmente ocorre” (WHITE, 1950, p. 390).
Além de White, outros pesquisadores dedicaram-se à análise do gatekeeping.
Entre eles, observa-se a contribuição do sociólogo estadunidense Warren Breed
(1955), que publicou os resultados de uma pesquisa a partir de uma perspectiva organizacional sobre o papel dos profissionais dentro das empresas midiáticas. Segundo
o autor, os profissionais do setor são, antes de tudo, trabalhadores submetidos às
regras de cada empresa. Nessa perspectiva, a autonomia dos profissionais é parcial e
funciona conforme exigências de cada organização.
A atividade dos jornalistas é vista, segundo Breed (1955), como uma função
controlada por altas instâncias das organizações, que determinam os tipos de conteúdo produzidos pelos profissionais. O pesquisador reconhece a existência de meios
utilizados pelos profissionais para tentar reduzir o controle imposto pelas corporações, porém destaca que a linha editorial e as lógicas de operação das empresas de
comunicação são respeitadas pelos profissionais. O autor destaca ainda que o jornalismo é visto como um negócio, cujo conteúdo desenvolvido representa um produto
a ser consumido pelo público.
Considerando que o estudo de White não trata de maneira mais específica as
questões organizacionais envolvendo os processos de seleção de informações a serem
publicadas, a abordagem de Breed pode ser integrada ao conceito de gatekeeping de
modo a complementar os estudos e propor uma abordagem que reconhece não somente as rotinas produtivas, mas também a influência das organizações.
Por mais que os estudos iniciais acerca do conceito de gatekeeping tenham sido
desenvolvidos ainda na década de 50, demais pesquisadores dedicaram-se a estudar o
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fenômeno observado por White. Entre eles, destaca-se a contribuição de McQuail e
Windahl (1981) e, mais recentemente, Shoemaker e Vos (2009), cujo aprofundamento
do conceito de gatekeeping é fundamental para entender a complexidade do processo
e sua permanência no cenário comunicacional contemporâneo.
Para além da figura de um controlador de informações (ou um grupo de controladores), ou seja, o gatekeeper, Shoemaker e Vos (2009) identificaram a existência
de cinco níveis de gatekeeping, demonstrando a complexidade do processo e, desse
modo, sua aplicabilidade no contexto digital.
Para os autores, o gatekeeping ocorre nos seguintes níveis: individual (questões
particulares dos profissionais de informação, como ideologias e crenças); de rotinas
de trabalho próprias ao cenário informacional (como os deadlines); organizacional
(cultura organizacional, organogramas e estrutura burocrática); socioinstitucional
(influências do poder público, de grupos de lobby e anunciantes); e do sistema social
(ideologias coletivas e culturas próprias à uma determinada sociedade).
Assim, tais elementos indicam um processo complexo que ainda pode ser observado dentro dos mass medias, seja em veículos “tradicionais”, seja no âmbito
virtual. Evidentemente, há que se observar o fato de o conceito de gatekeeping ser
contestado na contemporaneidade, face às mudanças tecnológicas que impactaram a
produção de informação. No entanto, Shoemaker e Vos (2009) apontam que as bases
do conceito (o papel dos gatekeepers, as “portas” de controle e os canais pelos quais
passam – ou não – as informações) permanece aplicável até hoje, devendo, no entanto, ser adaptado para que possa acompanhar as transformações contemporâneas (p.
181). Os autores ressaltam ainda que “[...] mesmo em face a mudanças tecnológicas
e institucionais, o apego às rotinas estabelecidas, mais antigas, modela o ambiente
mais novo” (p. 168).
Considerando a evolução da Internet e o crescimento no número de usuários
da rede, Axel Bruns (2005; 2008) aponta o surgimento de um novo tipo de internauta
interessado em participar da elaboração de conteúdo na Web: os produsers, neologismo criado a partir das palavras producers (produtores) e users (usuários). De acordo
com Bruns (2008), o controle da opinião pública feito pelas mídias tradicionais estimulou o público a encontrar diferentes maneiras para se informar e produzir online
seus próprios comentários, fóruns de discussão e vídeos. Tais conteúdos são avaliados por Bruns como uma concorrência frente aos produtos midiáticos tradicionais.
O modelo de gatekeeping é visto pelo autor como uma estrutura constituída de
três etapas: a entrada, na qual os editores operam uma seleção preliminar de informações elegíveis a serem transformadas em notícias; a saída, na qual são selecionados os
conteúdos que serão publicados ou difundidos pelos meios de comunicação; e a fase
de resposta, quando há a seleção de comentários do público a serem reproduzidos.
O pesquisador considera que os processos desenvolvidos segundo essa estrutura de produção e difusão de informações dependem do conhecimento dos membros
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de uma redação e de fatores comerciais e editoriais, como a disponibilidade de tempo
e recurso de cada mass media. Para Bruns (2008), tais condições de produção podem
comprometer a qualidade, a relevância e a participação do público nas informações
publicadas pelos meios de comunicação.
De acordo com o pesquisador, a Internet e suas múltiplas possibilidades de
planejamento, produção, edição e avaliação de informações fizeram do gatekeeping
um modelo incompatível para avaliar os processos de produção de conteúdo na Web.
Tal perspectiva surge da constatação de que os controles existentes anteriormente
foram suprimidos, pois a Internet permite que os usuários participem da produção/
avaliação de notícias e informações.
A partir dessas observações, Bruns (2008) propõe o conceito de gatewatching,
alternativa ao modelo de gatekeeping que não se baseia em uma posição de controle
estrito do fluxo de informações. O modelo apresentado fundamenta-se no compartilhamento virtual de conhecimentos e debates acerca de questões não abordadas pelas
mídias convencionais (p. 5).
De maneira mais específica, o autor define o gatewatching como um modelo
de produção de informações que não se baseia em uma estrutura hierárquica e autoritária de controle de meios e modos de produção e difusão de informações. Nele, o
público tem acesso às diferentes fontes de informação e não depende mais do trabalho de profissionais do setor, anteriormente os únicos responsáveis pela transmissão
de notícias.
Nesse processo, o pesquisador explica que os produsers têm a função de observar o fluxo de informações na Web e selecionar as mais relevantes conforme suas concepções pessoais. Assim, o produser passa, de consumidor passivo, a um participante
ativo dos processos de seleção, produção e transmissão de notícias.
De acordo com Bruns (2008), o modelo de gatewatching pode ser observado pelas mídias tradicionais como inspiração para melhorar suas práticas, especificamente
para modificar seus papéis de controladores dos processos de planejamento, produção
e difusão de informações. Tal inovação permitirá aos mass medias terem uma ação
mais efetiva no cotidiano de seus públicos: no lugar de concluírem e impedirem o surgimento de debates, podem estimular e promover discussões no meio virtual.
Dentro do contexto de uma suposta democratização da informação por meio
do surgimento e popularização da Web, o midiativismo4 encontra um novo ambiente
de atuação. Se as práticas midiativistas já ocorriam desde os anos 60, por meio de
De acordo com Cardon e Granjon (2013), o midiativismo representa um segmento de produções alternativas de informação dotadas de um viés ativista, seja com o objetivo de criticar a hegemonia dos mass medias
dominantes e seus discursos em favor do establishment político e econômico, suscitando movimentos de
contestação (crítica contra-hegemônica), seja visando incentivar a produção alternativa de conteúdos como
instrumento de emancipação dos públicos (crítica expressivista).

4
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veículos impressos, rádios e televisões alternativas (CARDON; GRANJON, 2013)5,
o advento da Internet suscitou o desenvolvimento do midiativismo online, seja por
meio das primeiras experiências no início da década de 1990 (como o coletivo Wednet), seja a partir de sites como Indymedia, Ohmynews ou paris-luttes.info. Desse
modo, analisar as estruturas de produção de sites informativos que operam de modo
colaborativo (gatewatching) pressupõe, inevitavelmente, analisar o modus operandi
do midiativismo online.
De acordo com Cardon e Granjon (2013), as práticas de midiativismo na Web
permitiram a diminuição de barreiras editoriais, redução nos custos operacionais difusão do modelo de comunicação many to many (em substituição ao one to many),
facilidades de produção e mais possibilidades de interação com o público. Com a
evolução da tecnologia e popularização da Web, os autores apontam que, a partir
dos anos 2000, surgiram diversas práticas de midiativismo, como mídias alternativas,
watchdogs6, grupos de pressão política e social e coletivos de militantes.
Nesse contexto, surge em 1999 o site Indymedia, criado inicialmente em virtude
de diversas manifestações ocorridas em Seattle, nos Estados Unidos. O pioneirismo
desse site dentro das práticas de midiativismo deve-se ao fato de seus desenvolvedores
preconizarem a cooperação, a horizontalidade hierárquica e, mais especificamente, o
princípio de open publishing, no qual todos os internautas podem publicar informações sem qualquer interferência. Desse modo, considera-se o Indymedia como um dos
pioneiros do midiativismo online voltado à produção de conteúdo informativo, além de
um dos primeiros exemplos de estruturas baseadas no conceito de gatewatching.
Após o surgimento e a expansão do Indymedia, observou-se durante os anos
2000 o surgimento de outras experiências colaborativas de produção de informação
que, em maior ou menor intensidade, podem ser vinculadas ao que se entende como
midiativismo conforme a definição de Cardon e Granjon, seja em função da associação à crítica expressivista (dar voz ao público), seja em virtude do vínculo à crítica
contra-hegemônica (denúncia dos mass medias como promotores do establishment).
Com as diversas possibilidades trazidas pela Web para produção colaborativa
de conteúdo, a priori um potencial para a anunciada revolução informacional pro5
Cardon e Granjon apontam os anos 60 como período de surgimento de diversas práticas midiativistas,
que se inspiraram no marxismo para a criação de mídias com o objetivo de disseminar suas ideias, crenças
e visões partidárias. É dentro desse contexto que surge a imprensa proletária marxista, o cinema dos trabalhadores franceses e as mídias chilenas na era de Salvador Allende. Cardon e Granjon apontam que tais
experiências foram fundamentais para a tomada de consciência da autonomia de expressões populares. Se
num primeiro momento o midiativismo estava associado a partidos políticos, os autores apontam que, com
a efervescência social do início dos anos 70, surgiu um novo tipo de midiativismo, voltado ao conceito de
comunicação comunitária e alinhado ao midiativismo de base expressivista.
6
Os watchdogs podem ser definidos como endereços virtuais de monitoramento de ações governamentais,
práticas empresariais, aplicação de direitos do consumidor, verificação de informações e de investigação.
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metida pelos entusiastas da Internet, surgiram muitos questionamentos acerca dos
modelos coletivos de produção de informação a partir dos quais diversos sites participativos operam, em especial os espaços que seguem o princípio de open publishing
e se recusam a adotar controles das informações publicadas pelos internautas.
Diante do crescimento de sites operando a partir do modelo de open publishing
ou estruturas similares ao conceito de gatewatching, entendemos que uma das principais questões suscitadas é se tais modos de produção representam um perigo para
a fiabilidade das informações, considerando que conteúdos informativos são publicados sem um controle prévio. Ademais, há que se questionar se tais sites contribuem
de fato para a democratização da informação, para a pluralidade de informações e
garantindo espaço aos cidadãos ignorados pelos mass medias, ou se tais intenções –
que norteiam o trabalho de boa parte do midiativismo online – são objetivos ainda
não alcançados.
Em um contexto informacional no qual noções como a pós-verdade e alternative facts acabam por vezes se tornando sinônimos para qualificar informações mentirosas, imprecisas, rumores e fatos que simplesmente não existem, refletir sobre a
fiabilidade de informações é tarefa sine qua non para os profissionais da informação.
Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a informação é cada vez mais essencial
para a sociedade global, seu valor parece atualmente estar em crise diante do surgimento de “fatos alternativos”.
Conforme aponta Estienne (2010), observa-se no advento do open publishing
um paradoxo, na medida em que há, por um lado, um rigor extremo ao seguir a lógica da publicação sem qualquer controle, e, por outro, a falta de controle em relação
aos tipos de conteúdo publicados. “Os midiativistas se esforçam para seguir uma
concepção liberal que sacraliza a liberdade de expressão em detrimento de uma exigência em relação à natureza dos conteúdos” (p. 131).
Além dos entraves para a fiabilidade das informações, modelos participativos
de produção de conteúdo informativo também são, por vezes, porta-vozes de informações já difundidas pelos mass medias, o que indica outro paradoxo, considerando
a promessa da mídia alternativa online em tratar de temas ignorados pelos grandes veículos de comunicação. De acordo com Estienne (2010), “[...] uma proporção
importante de contribuições se resume a simples copiar-colar, informações fora de
contexto, sem propósito ou incompreensíveis” (p. 130). Na mesma linha, Cardon e
Granjon (2013) indicam que “[...] um dos principais aspectos desta cultura expressiva
é o remix e a hibridação de informações produzidas pelas grandes mídias de informação [...]” (p. 128).
Ainda que nosso trabalho de investigação no âmbito teórico ofereça subsídios
fundamentais para entendimento das estruturas de produção de conteúdo em sites
colaborativos, entendemos que não é possível nos ater somente a tais contribuições,
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sendo necessário, a fim de evitar generalizações e considerar as especificidades de
cada site representante do midiativismo online, observar como organiza-se cada mídia virtual, quais são suas características e em que medida seu modus operandi pode
indicar mutações e/ou permanências de características dos modelos de gatekeeping e
gatewatching.
Em um esforço de analisar ainda quais aspectos colocam em risco a fiabilidade de informações, nos concentraremos a seguir na observação do site midiativista
paris-luttes.info, além de apresentar o método a partir do qual suas características
foram analisadas e, finalmente, em qual medida a análise realizada pode esclarecer ou
fornecer subsídios para sanar as questões levantadas até este momento.
3 Paris-luttes.info, “site cooperativo de informações e lutas em Paris”7
Criado em novembro de 2013, a partir da experiência do site rebellyon.info, o
site paris-luttes.info apresenta-se como um espaço “[...] de lutas, resistências e conflitualidades do momento, em Paris e sua periferia”, associando-se a uma “[...] perspectiva anticapitalista, antiautoritária e revolucionária” que visa “difundir informações,
histórias, reflexões, testemunhos e convocações para atuação”. Desse modo, observa-se que o endereço torna explícita sua função de contestação do status quo e de
engajamento político.
Ainda que considerado pelo Indymedia de Paris como seu sucessor, o site não
segue o conceito de open publishing. De modo diferente a seu precursor, os internautas podem, após criar uma conta no site, enviar contribuições que se adequem às regras definidas pelos administradores, porém os conteúdos serão publicados somente
após passarem pelo processo de moderação, medida que o site julga necessária para
“recusar toda publicação que reproduza as formas de poder e dominação existentes”. Ademais, o site paris-luttes.info indica que a moderação “[...] permite, para os
artigos que não foram escritos coletivamente, diversas releituras e a verificação das
informações”.
O site atua a partir do conceito de “moderação compartilhada”, porém essa
tarefa está, na prática, restrita a uma denominada “equipe inicial”, cuja introdução
de novos membros ocorre por meio de “cooptação”. Apesar de afirmar que “[...] todos podem comentar, dizerem o que pensam e propor modificações nos artigos”, um
conteúdo é publicado somente após a validação de três moderadores.
Outra característica importante do site é a ausência de espaços para comentar
os artigos, que, segundo informações contidas no próprio site, é reflexo da “enorme
carga de trabalho” que o processo de moderação dos comentários demanda, além da
As informações desta parte do artigo foram obtidas no site http://paris-luttes.info/lang=fr/ e suas rubricas.
Acesso em: 9 maio 2017.
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constatação que a função de comentários “não se mostrou pertinente” em “[...] diferenças experiências, não somente militantes mas também dentro das mídias mainstream”.
Como último aspecto a ser apontado por nós, observou-se que o modo de financiamento do site não está explicitado em nenhuma de suas páginas. No entanto,
a ausência de espaços publicitários indica um financiamento por parte dos próprios
gestores, de seus colaboradores ou de fontes externas que não foram indicadas. Diferentemente de outros sites colaborativos, não existe uma página destinada a doações
de internautas interessados em apoiar financeiramente o paris-luttes.info.
4 Método de análise: modus operandi e aspectos organizacionais
Considerando que ambos os conceitos de gatekeeping e gatewatching descrevem processo de produção de informação (entrada de informações primárias, publicação de determinadas informações e comentários do público acerca de tais conteúdos), nossa observação do modus operandi foi estruturada de forma a observar
características próximas aos modelos de gatekeeping ou gatewatching.
Tais aspectos variam de um modelo mais participativo a uma estrutura mais
controlada, o que nos permitiu quantificar as características observadas do seguinte
modo: três pontos foram destinados aos elementos mais associados ao modelo de
gatewatching; dois pontos para características entre o gatewatching e gatekeeping; e
um ponto para elementos associados à estrutura de gatekeeping. Considerando toda
a análise (modus operandi e aspectos organizacionais), o número máximo de pontos
possíveis dentro de nosso método de observação foi 36 (site mais próximo ao conceito
de gatewatching).
Em relação ao modus operandi, observamos na primeira etapa (input) o modo
de seleção de informações (somente pelo público, pelo público com a intervenção do
comitê editorial ou somente pelo comitê editorial), as fontes de informação (ausência
de controle na verificação de fontes, controle a posteriori ou a priori) e a identidade
dos internautas/colaboradores (ausência de verificação da identidade de colaboradores, verificação após a publicação de textos ou a priori).
Na segunda etapa (output), nosso foco foi observar o modo de publicação dos
conteúdos (publicação totalmente livre, restrita a internautas previamente autorizados
e publicação condicionada ao aval do comitê editorial), a seleção e triagem dos artigos
(ausência de triagem, triagem a posteriori e a priori) e questões vinculadas à ergonomia
e aspectos técnicos (interfaces simples e acessíveis a todos, utilização de ferramentas
específicas e utilização de tecnologias desconhecidas por muitos internautas).
Finalmente, a terceira etapa (resposta) visa observar a avaliação dos artigos
(avaliação totalmente livre, restrita aos usuários cadastrados e ao comitê editorial e
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avaliação exclusiva pelo comitê editorial) e as possibilidades de comentários (totalmente livres, restritos aos usuários cadastrados ou indisponíveis).
Para além da análise do modus operandi, nosso método visou ainda observar os aspectos organizacionais de um site colaborativo, considerando que, como
apontado por Breed (1955) e Shoemaker e Vos (2009), tais características impactam
a produção de conteúdo informativo. Assim, analisamos os modos de financiamento
de um site (financiamento 100% próprio, com recursos próprios e receitas publicitárias e financiamento dependente de recursos externos), os modelos de gestão (gestão
participativa baseada no conceito de horizontalidade, gestão mista formada por colaboradores e controladores do site e gestão controlada, fechada ou limitada), as políticas editoriais (elaboradas de forma participativa, controlada pelos administradores
do site ou inexistente/fechada aos usuários) e, por fim, acesso e as possibilidades de
publicação (acesso e participação totalmente livres, acesso livre e participação controlada e acesso restrito aos usuários cadastrados).
A partir do método de pesquisa desenvolvido e ora apresentado foi possível
observar se o site paris-lutees.info apresenta aspectos mais associados ao conceito de
gatekeeping ou à estrutura de gatewatching. Antes de apresentar os principais resultados, há que se ressaltar que a abordagem quantitativa foi empregada tendo em vista
a observação mais clara das características do referido site, mas os pontos aferidos ao
final da aplicação do método não indicam, em absoluto, uma análise em si. Trata-se,
portanto, de um método que observa diversos aspectos e os quantifica, porém tais
características serão observadas sob uma perspectiva qualitativa, especificamente à
luz de questões já aqui suscitadas na etapa de estado da arte.
5 Resultados8
Analisando inicialmente os aspectos referente ao modus operandi do site paris-luttes.info, observamos na etapa de input que as informações são selecionadas pelo
público, mas o comitê editorial pode intervir no caso de dissonância com a política
editorial. As fontes de informação são controladas a priori, e não há uma identificação dos usuários. Em relação à etapa de output, nota-se a recusa no conceito de open
publishing e a moderação como prática fundamental: “Uma das regras de base é não
haver a autopublicação” (online). Observa-se ainda a triagem a priori dos conteúdos
produzidos e o uso de tecnologias comuns ao universo digital, com uma interface
acessível à maioria dos internautas. Finalmente, a observação da etapa de resposta
aponta que o site permite a avaliação de artigos por usuários registrados, todavia
impedindo os comentários.
Análise realizada com base nas informações contidas no site http://paris-luttes.info/lang=fr/ e suas rubricas.
Acesso em: 9 maio 2017.

8
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Em relação à observação dos aspectos organizacionais do site, nota-se que suas
atividades são financiadas unicamente por fontes próprias, mas que não são especificadas em nenhum momento. A gestão do site paris-luttes.info é exercida de modo limitado, sendo restrita aos administradores (que não são mencionados nominalmente).
Conforme descrito anteriormente, a política editorial do site é apresentada de maneira
clara, porém não há clareza quanto à participação na elaboração de tais princípios. Por
fim, nota-se ainda que o site é 100% gratuito, seja para leitores, ou colaboradores.
Ao fim de nossa análise, observamos que o site obteve 22 pontos (de um total
de 36), o que permite dizer que não há uma correspondência integral ao conceito de
gatewatching, ainda que suas características estejam mais próximas ao conceito de
Bruns (2005; 2008) em relação ao modelo de gatekeeping definido por White (1950)
e demais autores.
Podemos observar tal aspecto de maneira mais evidente na recusa em seguir o
conceito de open publishing, o que acreditamos ser uma característica positiva do site
e um avanço em relação às primeiras práticas de midiativismo online, que, em nome
de uma liberdade na publicação, acabaram recusando controlar os tipos de conteúdo,
gerando eventualmente problemas para a fiabilidade das informações publicadas. Somada à recusa do conceito de open publishing, entendemos que a triagem a posteriori e
a verificação das fontes de informação são fatores que diminuem a susceptibilidade de o
site ser porta-voz de informações falsas e imprecisas (as ditas “verdades alternativas”).
Ainda que alguns aspectos do site sejam ainda desconhecidos (como o modo de
financiamento de suas atividades e a identidade dos administradores) e que determinadas questões devam ser ainda objeto de reflexão (como a falta de identificação dos
colaboradores), nota-se que o site paris-luttes.info mantém mecanismos que, ao mesmo tempo em que garantem a participação dos internautas como produtores de conteúdo, não assume uma postura de passividade em relação à seleção dos conteúdos,
o que pode ser entendida como um avanço para garantir fiabilidade às informações
produzidas de modo colaborativo, impedindo que tais conteúdos sejam colocados à
margem do fluxo informacional digital.
Conclusão
A análise do site paris-luttes.info e suas múltiplas características revela importantes questões, especialmente se observadas com base nos estudos teóricos que nortearam nossa pesquisa. Inicialmente, é preciso indicar novamente que nossa postura
de questionar a aplicabilidade do conceito de gatewatching não pressupõe menosprezar o estudo de Bruns (2005; 2008) ou refutar práticas colaborativas de produção de
informação. Trata-se, no entanto, de buscar compreender quais os limites da aplicação da noção de gatewatching no cenário informacional contemporâneo e, ao mesmo
tempo, observar uma possível manutenção da estrutura de gatekeeping.
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Evidentemente, ambos os conceitos são passíveis de críticas e esbarram, inevitavelmente, em experiências práticas que podem estar vinculadas em diferentes
níveis a cada um dos modelos. Nosso esforço, portanto, está em apontar quais os
riscos para uma efetiva democratização da informação em práticas desenvolvidas especificamente no ambiente digital, justamente em virtude da miríade de discursos de
cunho tecnoutopista que conferem à Web um poder de emancipação dos internautas,
uma possibilidade de ruptura em relação às práticas comunicacionais dos mass medias e, por vezes, o mito de um mundo sem intermediários, conforme apontado por
Breton (1995).
Com base nessa perspectiva crítica, entendemos que nossa pesquisa demonstrou a impossibilidade de entender que o conceito de gatewatching representa um
substituto à noção de gatekeeping, ao identificar no site paris-luttes.info certas características de controle do fluxo de informações (mais associadas ao modelo de gatekeeping), o que, diga-se de passagem, entendemos como um avanço diante das questões
colocadas pela experiência de open publishing.
Se as primeiras práticas do midiativismo online acabavam preconizando a livre
publicação em detrimento de um controle dos conteúdos, o que limitava seu campo
de atuação, entendemos ainda que o site paris-luttes.info representa uma evolução
das práticas do midiativismo online ao apostar na curadoria de informações, evitando justamente que a suposta liberdade do open publishing resulte em informações
falsas e imprecisas.
A experiência do site paris-luttes.info mostra-nos claramente a necessidade de
se moderar conteúdos produzidos de maneira colaborativa, o que não significa em
absoluto limitar a expressão dos internautas. Trata-se justamente do contrário: adotar mecanismos claros de moderação e estabelecer diretrizes de publicação permitirá
às práticas do cybermidiativismo valorizar seus próprios conteúdos, etapa fundamental para que o discurso de revolução informacional conferido à Web 2.0 comece a
deixar o campo da utopia e passe a ser visto na prática no ambiente digital.
Referências
BOUQUILLION, Philippe ; MATTHEWS, Jacob T. Le web collaboratif. Mutations des industries
de la culture et de la communication. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2010.
BREED, Warren. Social control in the newsroom: a functional analysis. Social Forces, v. 33, n.
4, maio 1955, p. 326-335. Disponível em: <https://umdrive.memphis.edu/cbrown14/public/
Mass%20Comm%20Theory/Week%208%20Journalism%20Studies/Breed%201955.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017.
BRETON, Philippe. L’utopie de la communication. Le mythe du « village planétaire ». Paris: Éditions La Découverte, 1995.
433

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

BRUNS, Axel. Gatewatching: collaborative online news production. New York: Peter Lang Publishing, 2005.
BRUNS, Axel. The active audience: transforming journalism from gatekeeping to gatewatching.
In: Paterson, Chris; Domingo, David (Eds.) Making Online News: The Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang, 2008. p. 171-184.
CARDON, Dominique. La démocratie Internet – promesses et limites. Paris: Seuil, 2010.
CARDON, Dominique; GRANJON, Fabien. Médiactivistes. Paris: Presses de Sciences Po, 2013.
DE ASSIS SÁES NETO, Saulo. Mutations, permanences et applicabilité des concepts de gatekeeping et gatewatching pour la production de contenu informatif dans l’environnement numérique.
2017. 114f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Informação e Comunicação) – Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, França, 2017.
ESTIENNE, Yannick. Indymedia aujourd’hui : la critique en acte du journalisme et les paradoxes
de l’open publishing. Mouvements, 2010, v. 1, n. 61, p. 121-131.
JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: NYU Press, 2006.
LÉVY, Pierre. Les Technologies de l’intelligence: l’avenir de la pensée à l’ère informatique. Paris:
Éditions du Seuil, 1993.
McQUAIL, Denis; WINDAHL, Swen. Communication models for the study of mass communications. New York: Longman, 1981.
MIÈGE, Bernard. Les industries du contenu face à l’ordre informationnel. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2000.
PROULX, Serge. Penser les usages des TIC aujourd’hui: enjeux, modèles, tendances. In VIEIRA,
Lise; PINÈDE, Nathalie (Éds.). Enjeux et usages des TIC: aspects sociaux et culturels. Bordeaux:
Presses Universitaires de Bordeaux, 2005. p. 7-20.
RIEFFEL, Rémy. Révolution numérique, révolution culturelle? Paris: Éditions Gallimard, 2014.
SHOEMAKER, Pamela; REESE, Stephen. Mediating the message: theories of influences on mass
media content. New York: Longman, 1996.
SHOEMAKER, Pamela J.; VOS, Timothy P. Gatekeeping theory. New York: Routledge, 2009.
VIEIRA, Lise. L’édition électronique. De l’imprimé au numérique: évolutions et stratégies. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2004.
WHITE, David Manning. The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection of News. Journalism
& Mass Communication Quarterly. v. 27, n. 4, p. 383-390, 1950. Disponível em: <http://www.
aejmc.org/home/wp-content/uploads/2012/09/Journalism-Quarterly-1950-White-383-90.pdf>.
Acesso em: 10 out. 2017.

434

PARTE II: À prática

WOLTON, Dominique. Internet et après: une théorie critique des nouveaux médias. Paris: Éditions Flammarion, 2000.

435

23
Pelas frestas do sistema de produção dos veículos de
comunicação: estratégia artística da “Ação Bandeiras”,
do coletivo
autores:
Iulo Almeida Alves
Mestre em Letras: Cultura, Educação e Linguagens pela Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB). Professor da Universidade Positivo.
E-mail: iuloalmeida@gmail.com.
Marília Flores Seixas de Oliveira
Doutora em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UnB).
Professora da UESB.
E-mail: marilia.flores.seixas@gmail.com.
RESUMO
Este artigo discute o uso do meio televisivo como parte constitutiva e essencial para a
realização da Ação Bandeiras, do coletivo artístico Frente 3 de Fevereiro, que se infiltrou na transmissão televisiva de uma partida de futebol, em cadeia nacional, no ano
de 2005, com a veiculação da imagem da bandeira “Brasil Negro Salve”, componente
de um dos três momentos da Ação, obra com claros fins antirracistas. Para analisar
tal fato, parte-se da compreensão de que a proposta artística da “arte ativista” reflete
o interesse social e o engajamento político de alguns artistas e não artistas, agrupados
em coletivos ou não, que têm adotado questões sociais sob determinados enfoques
como temas de seus trabalhos artísticos. Notadamente, a “arte ativista” tem se valido da mídia para desviar simbolicamente, subverter, desconstruir ou infiltrar-se em
meios de comunicação, inserindo-se num contexto social de espetacularização para
tornar-se objeto de ação política: através do espetáculo, o questionamento político é
lançado. A conclusão deste artigo é de que a “intervenção midiática” com a bandeira
“Brasil Negro Salve” em rede de televisão brasileira, realizada pela Frente 3 de Fevereiro, se deu pelo uso estratégico das “brechas” do sistema de produção dos veículos
de comunicação para fazer infiltrar seu manifesto, motivando nos telespectadores
duas rupturas de sentido: em vez da transmissão da partida de futebol, que naquele
instante ficou suspensa por um curto período, ocorreu a incitação ao questionamento
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sobre as relações raciais no Brasil, e o momento de impulsão à reflexão sobre o racismo escrita na bandeira com caráter antirracista.
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A pluralidade de enfrentamentos e afrontamentos que tomam lugar na cidade
contemporânea é resultado, sobretudo, dos fluxos migratórios ocorridos com maior
intensidade nos últimos quarenta anos. Essa situação tem desencadeado o encontro
entre pessoas que carregam trajetórias de vida diversas, o que nem sempre resulta em
embates afetuosos ou em partilhas positivas de experiências. A cidade atual é, então,
o abrigo e o desabrigo, um campo de possibilidades, lutas, resistência, afagos, desafetos, maus tratos. O espaço citadino “certitude”, como define Celia Maria Antonacci
Ramos (2009), cede lugar a novas manifestações, que podem se revelar em diversos
níveis, do político ao religioso, do científico ao artístico.
André Mesquita (2011) afirma que os grupos de arte têm encontrado na cidade
as contradições que servem de material social e estético para seus projetos. O desejo de
agir parte certamente da visão crítica que têm a respeito dos conflitos visíveis ou invisíveis que acontecem nesse campo plural de condições. Para Mesquita (2011, p. 247),
[...] observar e identificar rupturas que produzam reverberações simbólicas e discursivas, potencializando o trabalho artístico e a sua apropriação pelos movimentos
sociais, além de aumentar o debate público e midiático sobre alguns assuntos são
estratégias lançadas em muitas ações.

Cabe notar que grande parte da produção artística atual tem sido feita centrada nas múltiplas histórias que surgem nesse espaço geográfico que comporta composições identitárias diversas que buscam também “se singularizar”.
Michel Agier (2001) assinala que surge uma multidão de pequenas narrativas
identitárias que ocupa o vazio deixado pelas narrativas grandiosas, em vigor desde
o Iluminismo, ainda que, segundo Paul Wood e outros (1998), elas tenham perdido
força em alguns dos temas do pós-modernismo.
Félix Guattari e Suely Rolnik (1999) utilizam o termo “processos de singularização” para designar os movimentos de protesto do inconsciente contra a subjetividade “capitalística” – para usar o termo dos autores –, por meio da afirmação
de outras maneiras de ser, outras percepções de si, pela capacidade de assumir sua
subjetividade e, então, singularizar. Guattari e Rolnik entendem que são estratégias
de resistência, processos de diferenciação, constituindo-se como recusa aos modos
de manipulação e telecomando da máquina do sistema capitalista. Ao tratar das minorias e das possibilidades ou não de processos de singularização, os autores (1999)
dizem que os processos de marginalização – ou de minorização – atravessam todo o
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conjunto da sociedade, carregando, por um lado, uma visão miserável, de enfermidade, e, por outro lado, representando potenciais ferramentas de transformação que
podem servir para outros setores do campo social.
Agier (2001) nota que essas pequenas narrativas se enraízam preferencialmente
em meios urbanos, portando conteúdo religioso, étnico ou regional construído de
modo híbrido e heterogêneo. Tal pensamento entra em consonância com a colocação
de Homi Bhabha (1998, p. 20) ao debater as fronteiras, entendendo esses entre-lugares como fornecedores de espaço para a elaboração de estratégias de subjetivação.
Essas últimas podem ser singulares ou coletivas. O interessante é perceber que elas
iniciam novos signos identitários e inovações colaborativas e de contestação ao definirem a própria ideia de sociedade. Bhabha (1998) afirma que “[...] é na emergência
dos interstícios – a sobreposição e o deslocamento de domínios da diferença – que as
experiências intersubjetivas e coletivas de ‘nação’, o interesse comunitário ou o valor
cultural são negociados” (p. 20, grifo original). Desse modo, a produção de sentido
nessas zonas fronteiriças pode ressoar um novo rumo contra a ordem dominante.
1 Lutas poéticas
Contra a permanência das múltiplas configurações do capitalismo contemporâneo, pluralizado em distintos âmbitos do social, provocando distorções de caráter
ideológico, o protesto constitui-se como uma parte da luta (MESQUITA, 2011). Manifestações como o movimento “Diretas Já”, que, no ano de 1984, reuniu um número
expressivo de pessoas nas ruas da capital paulista, o movimento estudantil dos “Caras
Pintadas”, em favor do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello
durante o ano de 1992, e os protestos contra a reunião em Quito para a negociação
da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) em 2002, também em São Paulo,
revelam certo desgosto pela situação social e econômica, local e global (MESQUITA,
2011). São discursos e ações que se rebelam contra governos e práticas autoritárias,
insuflados pelo poder do povo e da ação coletiva.
Apesar de condições pontuais, esses discursos aparecem periodicamente atrelados a ações artísticas, imbuídas de significação política. A luta poética geralmente
acontece em campos abertos, em locais públicos em vez de locações fechadas, comuns
aos tradicionais circuitos de arte. O uso do espaço da cidade denota forte ligação
com os temas públicos, sendo palco para intervenções temporais, performances, exibições e instalações.
Nessa direção, Richard Meyer (1995) discute duas situações que combinaram,
nos Estados Unidos, vontade política – isto é, envolvimento com temas sociais – e
força artística. O coletivo-ativista norte-americano “Gran Fury” criou alguns dos
mais arrebatadores gráficos ativistas sobre a questão da AIDS de seus dias. A obra
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de maior impacto foi Kissing Doesn’t Kill (Beijar Não Mata), tanto pelo uso das
estratégias comuns ao grupo – “[...] a mimese dos códigos do prazer capitalista e a
sedução visual para capturar a atenção do espectador e direcioná-la para a [discussão a respeito da] ‘crise’ da AIDS” (MEYER, 1995, p. 52, tradução nossa)1 –, quanto
pela afirmação do “[...] poder do desejo homossexual face a uma epidemia que se
desenvolvia, insistindo que lésbicas e homens gays combatem os esforços da cultura
de massa de tornar a sexualidade deles – seus corpos cheios de desejo – invisível”
(MEYER, 1995, p. 52)2.
Kissing Doesn’t Kill foi construída com três imagens de três casais – um casal
heterossexual, um casal de homens gays e um casal de lésbicas – beijando-se, num só
painel, sob a frase “Kissing Doesn’t Kill: Greed and Indifference Do” (“Beijar Não
Mata: Ganância e Indiferença, Sim”).
Essa obra sustenta a informação de que o beijo não é uma forma de transmissão do vírus HIV, ao contrário do que dava conta a difundida informação sobre a
AIDS na época, de que a saliva era um provável fluido de transmissão e de que beijar
um portador ou uma portadora do vírus era um modo de contágio, um “comportamento de risco” – típica expressão para indicar as ações que pudessem representar
condição favorável à contaminação pelo vírus HIV. A má informação parece também
ter levado a opinião pública a ignorar ou a ser indiferente com os que seriam dos
“grupos de risco”: gays e lésbicas. No combate à indiferença, a obra sustentava também que a “indiferença mata”. No nível do trato pessoal, da convivência fraterna, do
“importar-se” ou do “respeitar o outro”, o fato de ser indiferente com outrem é como
uma morte social; faz com que o “outro” seja algo como uma persona non grata.

“[...] it mimics the codes of capitalist pleasure and visual seduction to capture the viewer’s attention and
direct it to the AIDS crisis”.
2
“[…] the power of queer desire in the face of an ongoing epidemic, insisting that lesbians and gay men fight
the efforts of the larger culture to render their sexuality – their desiring bodies – invisible”.
1
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Figura 1 – O painel Kissing Doesn’t Kill instalado num ônibus em 1989, em São Francisco

Fonte: <http://creatingandrecreatinggranfury.blogspot.com.br/>. Acesso em: 8 nov.
2017.
A obra havia sido criada para um projeto público de arte organizado no ano de
1989 simultaneamente com diversos leilões de arte contemporânea, a fim de beneficiar a Fundação Americana de Pesquisa em AIDS (AMFAR). Kissing Doesn’t Kill foi,
então, instalada no exterior de ônibus da cidade de São Francisco, que fazia circular
o discurso informativo acerca da pandemia. O painel ocupava um local destinado
comumente à publicidade. Meyer (1995, p. 53) diz que a obra se tornou algo como
um clássico ativista, sendo reproduzida diversas vezes tanto pela imprensa de massa, quanto pela imprensa alternativa estadunidense. Talvez seu sucesso deva-se ao
deslocamento que faz da publicidade: em vez de um anúncio comercial, um assunto
político-social posto num lugar incomum.
2 Uso da mídia
A mídia, incrustada no cotidiano, possui demasiados pesos simbólico e ideológico. De fato, os meios de comunicação converteram-se em um dos principais
instrumentos de construção social da realidade. Eles constroem certa dimensão de
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realidade, dando-lhe forma de narrativa e difundindo-a, convertendo-a em realidade na esfera pública, tanto pela criação de estereótipos, quanto pela propagação de
discursos. A publicidade e a propaganda combinam esses dois últimos elementos e
“estampam” a cidade com suas proposições de condições de vida humana e anúncios
comerciais por vezes agressivos. É inegável, então, o poder que a comunicação e suas
diversas formas assumem na sociedade ocidental. Marshall McLuhan (1979, p. 21)
pondera:
Numa cultura como a nossa, acostumada a dividir e estilhaçar todas as coisas como
meio de controla-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante lembrar que,
para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. Isto apenas significa que
as consequências sociais e pessoais de qualquer meio — ou seja, de qualquer uma
das extensões de nós mesmos — constituem o resultado do novo estalão introduzido
em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos.

Significativamente, a mídia torna-se suporte para obras de relações expressivas
na arte. A utilização dos meios de comunicação em seus diversos âmbitos constitui-se
como uma das estratégias-chave da arte ativista. Assim, essa vertente artística tem
sido executada, deslocando o sentido de uma das ferramentas de manutenção do capitalismo – a publicidade –, de modo a incitar o público, o espectador – os múltiplos
transeuntes da grande cidade –, a voltar-se um momento para determinado assunto
mesmo que em um plano mínimo de consciência, de reflexão. Nesse momento em que
um objeto chama a atenção do transeunte e lhe oferta informação para conscientização sobre determinado assunto, há uma suspensão do trato cotidiano, da sequência
comum da vida para, então, incitar a tomada de consciência.
Ao tratar da inserção de obras da arte ativista em outros meios, é possível afirmar que algumas ações dessa vertente artística são direcionadas à “intervenção midiática”, cujo conceito é utilizado para definir a inserção ou a infiltração planejada
de obras de arte – ações, manifestações, intervenções urbanas etc. – em circuitos da
mídia. Essa estratégia de ação pode desdobrar-se em diversos meios de comunicação,
seja infiltrando transmissões televisivas, seja utilizando espaços publicitários para expor obras etc. A arte ativista volta-se para a atuação também em eventos midiáticos,
exibindo obras em outdoors, cartazes e placas com intuito de emitir mensagens que
subvertam as intenções comuns desses suportes comerciais (FELSHIN, 1995). Brian
Wallis (1990, p. 8) pontua que “[...] o uso de meios culturais [é administrado] na tentativa de efetuar mudança social”.
Nina Felshin (1995) afirma que o uso dos meios de comunicação foi explorado
por ativistas nos anos 1990 nos Estados Unidos. A autora sugere que esse tipo de ativismo tenha sido absorvido por alguns artistas ativistas ao fazer uso da mídia como
um veículo para envolver o público. Para ela, os artistas utilizam artifícios de “dis-
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tribuição” de educação e de informação dos meios de comunicação basicamente de
dois modos, ainda que possam se apresentar combinados: 1) muitos artistas ativistas
imitam as formas e as convenções das propagandas comerciais e da mídia para fazer
divulgar informação e mensagens ativistas que não se esperam encontrar num espaço comercial; 2) outros preferem o uso da televisão e do noticiário jornalístico para
atuar, uma vez que ambas as dimensões se constituem como poderosos recursos que
podem ser provocados e manipulados para comunicar uma mensagem a um público
mais abrangente.
Grupos artísticos brasileiros também têm usado a mídia tanto como base de
estudo, quanto como suporte estratégico de suas ações. O coletivo de arte Frente 3 de
Fevereiro (F3F), cujas obras têm fins claramente antirracistas, passou a agir artisticamente após ter acompanhado a cobertura midiática feita sobre um acontecimento racista no ano de 2005: durante uma partida de futebol, na capital paulista, entre o time
argentino Quilmes AC e o time brasileiro São Paulo Futebol Clube, o jogador Leandro Desábato proferiu ofensas raciais a Edinaldo Libânio, popularmente conhecido
como Grafite. Por ter insultado racialmente o jogador brasileiro, o argentino recebeu
voz de prisão imediatamente ao término da partida de futebol, ainda no gramado
do Estádio do Morumbi. Após o jogo, Grafite registrou denúncia de racismo no 34o
Distrito Policial da cidade de São Paulo, para onde também seguiu o argentino. Ambos prestaram depoimentos, resultando na prisão de Desábato pelo crime de injúria
qualificada com agravante de preconceito racial, como sugere o parágrafo 3 do Artigo
140, Capítulo V do Código Penal Brasileiro, quando a ofensa consiste na utilização
de elementos referentes à raça, cor ou etnia.
Diversos jornais e veículos de comunicação acompanharam as tramitações do
caso, criando uma reverberação dos assuntos que competiam à situação – racismo,
futebol, crime por motivos raciais etc. – nas imprensas nacional e internacional. Segundo Abrahão e Soares (2007, p. 3), “[...] jornais argentinos reagiram com repúdio
a tal atitude. ‘Vergonha‘ (Clarín, 15 de abril de 2005) e ‘Inferno no Brasil‘ (Olé, 15 de
abril de 2005) foram algumas das manchetes”. No Brasil, a cobertura midiática deu-se em meios televisivos, impressos, radiofônicos e na internet. Em alguns programas
televisivos de cunho esportivo, noticioso ou de variedades, foram realizados debates
acerca da situação de racismo vivenciada por Grafite. Nas discussões promovidas
pela mídia, os comentários tiveram teor antirracista e, em certos termos, racista, envolvendo comentaristas, jornalistas esportivos e personalidades ligadas ao esporte e
a outras áreas.
Para a Frente 3 de Fevereiro, a observação atenta dessas declarações televisionadas revelou jogos ideológicos que vão muito além do futebol (FRENTE 3 DE FEVEREIRO, 2006, p. 63). O que pode caracterizar esses jogos é a presença do racismo
nas falas de personalidades e apresentadores de programas televisivos, tendo sido
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esse o fato que marcou o interesse da Frente 3 de Fevereiro, que se propôs a investigar
transmissões em cadeia nacional, arquivos televisivos, textos publicados na imprensa,
mesas de debate, manifestações racistas e antirracistas, depoimentos de jogadores,
torcedores, diretores de clubes e juízes.
3 A Ação Bandeiras
A partir dos estudos, debates e articulações sobre a situação, o Coletivo adentrou três diferentes partidas de futebol, em três diferentes estádios, em três momentos díspares. Contudo, esses três momentos dialogavam entre si, bem como as ações
ali introduzidas, a fim de questionar publicamente, como coloca Roberto Conduru
(2007, p. 93), “[...] a visibilidade e a condição social dos afro-descendentes”.
Figura 2 – Frente 3 de Fevereiro, Ação Bandeiras, 20053

1) “Brasil Negro Salve”, São Paulo, Estádio Morumbi, 14 de julho de 2005. 2) “Onde Estão os Negros?”,
Campinas, Estádio Moisés Lucarelli, 14 de agosto de 2005. 3) “Zumbi Somos Nós”, São Paulo, Estádio do
Pacaembu, 20 de novembro de 2005. As informações sobre as datas e locais das ações com as bandeiras são
apresentadas em CONDURU, Roberto. Arte Afro-Brasileira. Belo Horizonte: C/ Arte, 2007. p. 92.
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Fonte: <http://www.danielcflima.com/Zumbi-Somos-Nos>. Acesso em: 9 nov. 2017.
1 “Brasil Negro Salve”, São Paulo, Estádio Morumbi, 14 de julho de 2005.
2 “Onde Estão os Negros?”, Campinas, Estádio Moisés Lucarelli, 14 de agosto
de 2005.
3 “Zumbi Somos Nós”, São Paulo, Estádio do Pacaembu, 20 de novembro de
2005.
Nessa ânsia questionadora, o grupo apresentou, no Estado de São Paulo, durante o ano de 2005, três ações com bandeiras de grandes dimensões (20m x 15m)
que carregavam individualmente as inscrições “BRASIL NEGRO SALVE”, “ONDE
ESTÃO OS NEGROS?” e “ZUMBI SOMOS NÓS”. O primeiro manifesto deu-se no
dia 14 de julho de 2005 com a abertura da bandeira “Brasil Negro Salve” na capital
paulista, no Estádio do Morumbi, local onde o insulto contra Grafite havia sido anteriormente dirigido. “Onde Estão os Negros?” constituiu a segunda ação, levada ao
Estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, no dia 14 de agosto daquele ano. A
última ação foi executada com a abertura da bandeira “Zumbi Somos Nós”, levada
ao Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, no dia 20 de novembro de 2005, Dia
da Consciência Negra.
Nessas manifestações artísticas, abarcadas sob o título de Ação Bandeiras, são
negociadas interpretações a partir das frases inscritas, dos contextos de feitura e das
situações de performance em que aconteceram. A análise da Ação Bandeiras parte
também da discussão de cada manifestação, de cada bandeira isoladamente, pois,
como afirma Vera Pallamin (2007, p. 192), “[...] tomadas separadamente, estas bandeiras são concentrações de matéria crítica que reconfiguram a dimensão do sensível
de todo seu espaço de presença”.
A apresentação de “Brasil Negro Salve” conectou-se diretamente ao local onde
as ofensas raciais foram proferidas a Grafite: a bandeira foi aberta no Estádio do Mo445
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rumbi, durante o jogo entre os clubes São Paulo e Atlético Paranaense (MESQUITA,
2011), em 14 de julho de 2005, três meses após o evento que envolveu o jogador brasileiro e Desábato. Por ter levado a bandeira para aquele mesmo estádio, a F3F manifestou simbólica e amplamente uma rejeição às ofensas raciais contra Grafite. Seria
algo como combater, por meio do grito veiculado em silêncio na bandeira, o inimigo
– as ofensas raciais ditas por Desábato – no lugar onde ele “nasceu”, no Morumbi.
Da inscrição homônima que apareceu na bandeira “Brasil Negro Salve”, podem-se fazer algumas leituras: como uma saudação, “Brasil negro, salve!”, saudando
o povo negro que há no Brasil, ou como a ideia de um Brasil negro a ser salvo, como
uma tentativa de afirmar a identidade negra que está constantemente em conflito e
sob ameaça com a questão identitária. Nesse sentido, a obra tornou-se uma convocação, um chamado aos negros.
Com intuito de saudar a população negra brasileira, “Brasil Negro Salve” ansiou cumprimentar os mais de 76 milhões de negros do país (IBGE, 2000) em 2005,
ainda que essa saudação tenha acontecido no plano simbólico. Obviamente não há
como precisar quantos ou se todos os negros do Brasil viram aquela bandeira ser
agitada, estando no Estádio do Morumbi ou assistindo à transmissão televisiva. Claramente também não foi esse o intuito mais importante da ação. O que fica firmado
simbolicamente, incutido na memória de quem viu e na consciência de quem ainda
pode ver fotos e vídeos de “Brasil Negro Salve”, é o que parece importar: a saudação
à população negra como um dos instrumentos de combate ao racismo empregado
pela F3F.
“Onde Estão Os Negros?”, intervenção executada no jogo entre Corinthians
e Ponte Preta (MESQUITA, 2011) no dia 14 de agosto de 2005, carregou a ideia do
questionamento acerca dos lugares sociais que ocupam os negros, no sentido também
de levantar a questão sobre quais cargos públicos e privados os negros brasileiros
ocupam.
Já na intervenção “Zumbi Somos Nós”, executada no jogo Corinthians e Internacional (MESQUITA, 2011), em 20 de novembro de 2005, tem-se a ideia dos negros
como agentes da história, não vitimizados, mas ativos. Uma vontade de “resistir”
apareceu na frase inscrita na bandeira, que utilizou o grande líder dos Palmares como
referência à resistência. Reverbera, ainda, o senso de luta contra o racismo ao abranger muitas pessoas – “Zumbi somos ‘nós’” –, como que unidas por conta do uso do
pronome pessoal destacado; uma grande nação unida para perseverar. Nessa direção,
aponta-se para o exercício de uma força simbólica coletiva, a fim de resistir contra o
racismo. Como afirma a própria F3F em seu livro, “[...] Zumbi Somos Nós, todos os
que procuram converter a violência em uma resistência simbólica em prol da coletividade” (FRENTE 3 DE FEVEREIRO, 2006, p. 11).
Ávida por entender a ambiguidade do termo “nós” que aparecia na frase inscrita na bandeira “Zumbi Somos Nós”, Carla Beatriz Melo (2011) sugere três possíveis
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leituras. A primeira hipótese é de que, dado o contexto do estádio, o “nós” estaria
relacionado aos torcedores ali presentes. A segunda leitura entende o estádio como
um desdobramento do imaginário nacional e, por essa razão, o “nós” representaria a
população brasileira. Finalmente, a interpretação de que “alguns de nós somos Zumbi sem saber”, dado que a abertura e a agitação da bandeira foram realizadas por
alguns torcedores que possivelmente não tinham ciência do que estava inscrito nela.
A respeito dessa última leitura sobre a ação, Melo (2011) diz:
Essa tática, embora talvez não tão ética como alguns esperassem, aguça a parte crítica do gesto. Em outras palavras, a intervenção afirma simultaneamente a especificidade da experiência afrodescendente, sem excluir aqueles que não são descendentes
de escravos que podem se tornar aliados, redefinindo a identidade como uma escolha política e colocando o problema do racismo como uma questão nacional – um
problema que pertence a todos os cidadãos, mesmo quando eles não estão cientes
de sua responsabilidade. (p. 269, tradução nossa).

A entrada da Frente 3 de Fevereiro no estádio com a bandeira “Zumbi Somos Nós”, segundo Melo (2011, p. 265), “[...] invoca uma identificação coletiva com
Zumbi dos Palmares, líder do maior e mais resistente quilombo do século XVII (um
assentamento de escravos fugidos, negros nascidos livres e outros sujeitos marginalizados), que se tornou símbolo do movimento negro na década de 1970”. Nesse sentido, “Zumbi Somos Nós” adquiriu também significação por sua ligação com o fato da
ação ter sido realizada no Dia da Consciência Negra, comemorado em homenagem
ao dia da morte de Zumbi.
Ter evocado “[...] tal ícone no interior de um estádio de futebol constitui uma
invasão e problematização deste espaço utópico, esse lugar-exceção onde a democracia racial ganha o jogo ao mesmo tempo em que o outro time (o do racismo) marca
pontos” (MELO, 2011, p. 265). Quando Melo (2011) fala de a “democracia racial”
ganhar o jogo no futebol, ela apoia-se na análise de José Miguel Wisnik (2008) sobre o futebol e suas relações. Wisnik (2008 apud MELO, 2011) sugere que, longe de
constituir a evidência de que a igualdade caracteriza as relações raciais no Brasil, o
futebol proporciona um lugar em que o desejo pela equidade racial é expressada e
ensaiada. Ou seja, na visão de Wisnik (2008), as relações raciais que acontecem no
campo de futebol não demonstram a existência da democracia racial, mas uma exceção (MELO, 2011).
Esses pensamentos, de todo modo, colaboram para a concepção ideológica
do estádio de futebol como espaço racialmente democrático. A colocação de Melo
(2011), de que nesse lugar-exceção a democracia racial ganha o jogo ao passo que
o time do racismo marca pontos, conduz a discussão para o contraponto entre um
espaço idealmente democrático em termos raciais e sociais e um ataque racista. Esse
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paradoxo, sustentado devido à ofensa racial proferida por Desábato em um primeiro
momento, tem outro episódio: um segundo ato público de racismo em estádio de
futebol contra Grafite.
No dia 27 de abril de 2005, no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, durante o jogo amistoso entre a seleção brasileira de futebol e a da Guatemala, Grafite
volta a sofrer ato racista. Dessa vez, uma banana com a inscrição “GRAFITE MACACÔ (sic)” foi atirada ao gramado do estádio. Essa outra ofensa racial direcionada
a Grafite, relacionada ao episódio anterior, carregava as mesmas heranças das teorias
raciais que inundaram o pensamento no Brasil a partir do século XIX. A banana atirada para ofender o jogador brasileiro refez todo o campo de sentido da frase racista
de Desábato a Grafite: subjugou e rebaixou o negro à animalidade, procurou reduzir
sua capacidade cognitiva e intelectual para uma categoria inferior de sentido evolucionista, aproximando o brasileiro do animal, no caso, de um macaco.
Dessa vez, no entanto, a ofensa partiu das arquibancadas do Estádio do Pacaembu e é exatamente por este motivo que “Zumbi Somos Nós” atingiu uma significação de grande impacto: a F3F retornou ao segundo lugar de hostilidade pública
contra Grafite no Brasil para difundir o questionamento contra o racismo a partir
de sua intervenção. Assim como em “Brasil Negro Salve”, executada no Estádio do
Morumbi, onde o primeiro episódio público de racismo contra Grafite aconteceu,
“Zumbi Somos Nós” parece ter sido pensada para atuar no espaço do Estádio do
Pacaembu a fim de aniquilar a ofensa proposta na banana atirada ao campo.
Para Vera Pallamin (2007), “Zumbi Somos Nós” aparece apoiada na expressão
coletiva que a coloca em evidência, fazendo divulgar sua vontade política de questionamento social, o que contrasta com o clima disperso do estádio.
“Zumbi Somos Nós” situada no estádio, mostra-se a partir das mãos de um corpo
coletivo, de seus movimentos mutuamente compreensivos e coordenados que a estendem em posição de evidência. Ela se apoia nessa vontade. Assim, posta, ela eclode, de modo silencioso e no meio do alvoroço do entretenimento, uma espessura de
ordem ética e política, sob incontornável contraste com aquela atmosfera geral de
alheamento. (PALLAMIN, 2007, p. 192-193).

Analisadas separadamente, cada uma das bandeiras evidencia nuances de ação.
Juntas, essas manifestações carregaram estratégias em que se buscava um objetivo:
uma campanha definitivamente antirracista. Saudaram-se os negros, afirmando-se
uma identidade coletiva e reportando-se à resistência.
Na perspectiva adotada por Mesquita (2011), em Ação Bandeiras, juntam-se
imagem e ação que “[...] se articulam como uma atividade que cria um mundo de
leituras possíveis sobre um Brasil negro a ser salvo, de quem se reconhece como negro
e uma identidade de resistência que se coloca como agente da história, como uma
proposta política objetiva a ser defendida” (p. 253). Na visão de Pallamin (2007, p.
190-191),
448

PARTE II: À prática

[...] os insultos iniciais de depreciação racial entre dois homens deram lugar, nas
performances, a palavras públicas de posicionamento afirmativo sobre a cultura negra no país, grafadas em imensos tecidos de maneira que pudessem ser lidas instantaneamente por toda a massa de torcedores presentes no estádio e pelos milhares de
espectadores televisivos.

Ambos os autores (MESQUITA, 2011; PALLAMIN, 2007), ainda que em estudos distintos, parecem concordar sobre os efeitos pretendidos pelas intervenções
montadas pelo coletivo paulista.
Esses manifestos da F3F ligavam-se à prática rotineira das grandes torcidas de
clubes de futebol de abrir bandeiras em homenagem aos times que participam dos
jogos em campo. A apropriação desse gesto estético e performático pela Frente 3 de
Fevereiro, no entanto, deu-se pelo inesperado: as inscrições presentes nas faixas de
tecido de grandes dimensões não versavam sobre um time, tampouco mostravam seu
símbolo, mas se ligavam a um campo de atitude política e social. Como interpreta
Pallamin (2007, p. 192),
[...] postas no meio da torcida, imersas no espaço da multidão de modo a fazer parte desta, essas bandeiras vão a contrapelo dos discursos e imagens dominantes na
mídia, orientados pela premissa de manutenção do “status quo” e de suas divisões
sociais [...] São ações que, de um modo “próprio”, introduzem o “impróprio”, o
incômodo, o fio de uma outra meada, que se contrapõe às violências raciais e sociais
praticadas na sociedade brasileira.

Há, ainda, a possibilidade de estabelecer outras considerações a respeito da
escolha do estádio como campo de ação do Coletivo. Além da clara relação que o
ambiente escolhido para a performance tem com seus episódios inicial (o insulto
racial dirigido a Grafite no Estádio do Morumbi) e final (a banana com ofensa racial inscrita, também contra Grafite, atirada ao campo do Estádio do Pacaembu), a
Frente certamente refletiu sobre a questão da visibilidade que suas ações alcançariam,
dado que os jogos sediados nos estádios em que aconteceram os manifestos tinham
relevância no futebol. Pallamin (2007) relata ainda que a “infiltração” no campo de
futebol com as bandeiras elaboradas pelo coletivo foi permitida após uma conversação com os dirigentes dos estádios, os agentes de segurança, entre outros envolvidos
na organização dos campeonatos.
4 A intervenção midiática
O palco, então, estava formado: haveria público, tanto os torcedores ali presentes, quanto – talvez mais importante na questão do alcance da mensagem – os telespectadores, já que haveria transmissão televisiva da partida. Ademais, a relevância do
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campeonato de futebol de que faziam parte os jogos em que foram abertas as bandeiras se constitui como um fato a ser observado. Essas percepções conectam-se com
o anseio da F3F de fazer circular o questionamento sobre o racismo através do meio
televisivo, atingindo amplitude no mínimo nacional. É exatamente nesse sentido que
entendemos que a F3F fez uma “intervenção midiática”.
O que se propõe aqui como “intervenção midiática” dialoga com o proposto
por Mesquita (2011), baseando-se em Tony Godfrey (1998). Mesquita (2011) entende
que a “[...] intervenção artística é produzida quando imagens, informações ou objetos são inseridos em um determinado contexto [...] no sentido de interromper a percepção normal do observador sobre um assunto ou chamar a atenção para o suporte
institucional ou discursivo daquele contexto” (p. 18). A “intervenção midiática”, na
maneira de compreensão adotada neste trabalho, toma de empréstimo a “suspensão”, essa ruptura da percepção normal do espectador, bem como assume a tentativa
de alerta para o discurso que se pretende expor.
Para que esse tipo de intervenção aconteça, é necessário que haja desvio simbólico, subversão, desconstrução ou infiltração em meios de comunicação. Ela foi
produzida quando, por exemplo, o coletivo Gran Fury instalou Kissing Doesn’t Kill
em espaços destinados à publicidade em ônibus da cidade de São Francisco no fim dos
anos 1980. De forma geral, o que definimos como “intervenção midiática” é desenvolvida em ações que rompem alguma perspectiva midiática – seja em sua programação,
formatação, etc. – e se inserem em algum de seus meios.
Em Ação Bandeiras, a intervenção midiática deu-se pela infiltração da imagem
da bandeira “Brasil Negro Salve” na transmissão televisiva durante a partida no Estádio do Morumbi. A Rede Globo transmitia o jogo do dia 14 de julho de 2005 e, como
de costume, as câmeras de vídeo captaram imagens das torcidas. Foi este o momento
em que “Brasil Negro Salve” foi aberta e agitada, “ganhando espaço” de seis segundos em transmissão nacional. Sobre essa ação, Mesquita (2011, p. 253) diz: “[...] uma
intervenção em grande escala, que usa como suporte a força da multidão, é capturada
por alguns segundos pelo espetáculo da mídia e transmitida em cadeia nacional”.
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Figura 3 – Intervenção midiática por “Brasil Negro Salve”4

Fonte: Vídeo BANDEIRAS – Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, da Unicamp, disponível em: http://www.
labeurb.unicamp.br/rua/pages/home/lerPagina.rua?id=32. Acesso em: 14 dez. 2013.
A intervenção midiática com a bandeira em rede de televisão brasileira foi previamente estudada pelo grupo, que utilizou estrategicamente as “brechas”, as frestas
do sistema de produção dos veículos de comunicação para fazer infiltrar seu manifesto. Em entrevista ao site Observatório de Imprensa5, Eugênio Lima, integrante da
F3F, afirma:
No jogo de futebol, por exemplo, nós localizamos que o jogo era um espetáculo em
que tudo era muito programado. Sabíamos que se nós abríssemos uma bandeira em
determinada situação seria muito provável que a televisão mostrasse essa bandeira.
Captura de tela da transmissão televisiva da Rede Globo. No canto direito inferior da imagem, o logotipo
da emissora.
5
A entrevista, realizada por Mauro Malin, foi publicada no site Observatório de Imprensa no dia 24 de maio
de 2011, e está disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/posts/view/racista-e-sempre-o-outro>. Acesso em: 10 de novembro de 2017.
4
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E ela ganharia outra esfera. Usamos essas brechas, esses mecanismos muito engessados da cobertura esportiva, da cobertura midiática dos fatos. (online).

Quando a F3F infiltrou a transmissão televisiva, percebe-se que ela motivou
duas rupturas de sentido. A primeira avançou para a questão do que, até aquele momento, estava sendo levado ao espectador. Isto é, em vez da transmissão da partida de
futebol que naquele instante ficou suspensa por algum período curto – o tempo que
levou para a bandeira aparecer na tela da televisão e ter sua imagem cortada para o
que capturava outra câmera presente na transmissão –, ocorreu a incitação ao questionamento sobre as relações raciais no Brasil.
A segunda ruptura voltou-se para o momento de impulsão à reflexão sobre o
racismo quando é esperada a animação do telespectador de partida de futebol que
estava sendo transmitida. O espectador televisivo coloca-se diante do aparelho para
acompanhar os passes, os dribles, os possíveis “carrinhos” e demais acontecimentos
e manobras futebolísticos. Irrompendo essa ordem, frases inscritas em bandeiras com
caráter antirracista que não estavam paradas (no sentido de suas ações) buscavam
ativar nos telespectadores a reflexão acerca das questões levantadas.
O uso da mídia em Ação Bandeiras constituiu-se como estratégia-chave para a
disseminação do questionamento sobre o racismo na sociedade brasileira. Além da
plateia de espectadores do estádio (cerca de 70 mil pessoas), minimamente a cadeia
nacional de telespectadores da Rede Globo e suas afiliadas que cobrem o território
brasileiro foi “atingida” simbolicamente pela infiltração de “Brasil Negro Salve”. A
intervenção midiática acontece inserida num contexto social de espetacularização
– vive-se a sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) – para tornar-se objeto de
ação política: através do espetáculo, é lançado o questionamento político. Mesquita
(2011), a esse respeito, trata do caráter de mudança social que uma ação que use a
mídia pode atingir: “[...] em um espaço social que se constitui pela projeção midiática
de cenários, a própria comunicação é uma ação política” (p. 253).
Considerações finais
Esse trabalho do coletivo, conforme analisado neste artigo, convergiu estratégias de dois mundos que se retroalimentam continuamente: a arte e a política. Duas
instâncias da vida que se entrecruzam para formar encontros de potência em que se
unem a estética e a política. Daí decorrem ações, manifestações, intervenções, obras,
performances e demais artifícios poéticos e estratégias que visam à mudança social
em diversos âmbitos, sendo influenciados pelas urgências do cotidiano. Suely Rolnik
(2008) explica o motivo de artistas utilizarem meios não somente políticos ou não
somente artísticos para agir socialmente na contemporaneidade:
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É certamente por sentir a exigência de enfrentar a opressão da dominação e da exploração em seu próprio terreno – que resulta da relação específica entre capital e
cultura sob o neoliberalismo –, que muitos artistas passaram a optar pelas estratégias extradisciplinares, agregando a dimensão política às poéticas de suas ações
(ROLNIK, 2008, online).

É, portanto, a partir de situações opressoras, dominadoras e exploradoras
ocorridas na cidade que algumas relações mistas de arte e política versam, ansiando
combater em alguma instância aquelas situações. A cidade contemporânea é esse
ambiente de embates de convivência do nosso tempo – e dos “novos tempos”, como
questiona Stuart Hall (2001) – entre corpos plurais e múltiplos, cujos trânsitos têm
sido favorecidos também pelos fluxos de diáspora. Sendo, pois, um local multicultural, a cidade torna-se lugar do imprevisível; é rompida a ideia da cidade “certinha”.
Nesse espaço da imprevisibilidade, surgem as questões ligadas ao poder, baseadas na
ordem capitalista que oprimem, dominam e exploram os diversos corpos que ocupam a cidade.
O espaço citadino converteu-se, então, em palco para embates simbólicos que
almejam a transformação social, numa busca por alternativas de ir contra o “Império” (HARDT; NEGRI, 2001) vigente que exclui e segrega mais do que inclui e
agrega. Aliás, a atuação de artistas e não artistas em meio urbano, como foi dado
a ver nos exemplos citados e analisados ao longo deste trabalho, advém da vontade
de fazer enxergar em meio à visão caótica de imagens que cria uma cegueira acrítica
dos mais variados estratos da população em todo o planeta. Para Rolnik (2008, n. p.),
“[...] tal cegueira é o que prepara e condiciona as subjetividades a submeterem-se aos
desígnios do mercado, permitindo assim que sejam aliciadas todas suas forças vitais
para a hipermáquina de produção capitalista”. Dado que a vida social é o destino
final da força inventiva capitalista, é justamente sobre a vida social que muitas ações
mistas de arte e política são lançadas e buscam atuar.
A atuação da F3F corrobora a afirmação de Miguel Chaia (2007, p. 14), para
quem “[...] toda arte verdadeira porta a possibilidade da agitação social”. Neste sentido, é razoável dizer, como afirmou Pallamin (2007), que a intervenção artística articula golpes no sensível e no político. Nas palavras da autora (2007): “[...] a invenção
artística pode ser, concomitantemente, um golpe no sensível – ‘rebentando a pele
das coisas‘ –, e no político – rearticulando, à sua maneira, disposições reinantes que
encolhem os campos do exercício da igualdade no espaço do comum” (PALLAMIN,
2007, p. 188).
“Brasil Negro Salve”, “Onde Estão os Negros?” e “Zumbi Somos Nós” surgiram inesperadamente em meio às torcidas nos estádios de futebol como instrumentos
políticos e artísticos no combate ao racismo. O aspecto do inesperado da obra acrescentou significação à Ação Bandeiras; foi como um método, uma estratégia de guer453
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rilha que constituiu a linguagem artística da Frente 3 de Fevereiro. Igualmente inesperada para a audiência deu-se a intervenção midiática empreitada em “Brasil Negro
Salve”, que infiltrou a transmissão televisiva ao vivo da Rede Globo, alcançando um
público maior do que o que estava no estádio no momento de sua performance.
O desvio simbólico das faixas, que comumente carregam imagens e frases relativas aos times de futebol, em Ação Bandeiras sustentou o “inesperado”. O público,
tanto o presente nos estádios, quanto o que acompanhava a transmissão da partida
pela televisão, certamente foi surpreendido pelas mensagens inscritas nas bandeiras
do coletivo. Tais mensagens afirmavam um país negro, questionavam o lugar do negro e demarcavam a coletividade de resistência.
Fazer uso das frestas que os meios produtivos de comunicação – espaço central
da nossa sociedade – é parte das alternativas para ir contra a dominação, a exploração, a subordinação, a segregação, a discriminação, as barreiras entre a arte e a vida,
assim como assumir novos papéis sociais transformadores e de subjetividades para o
bem.
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RESUMO
O objetivo geral neste capítulo é propor uma compreensão mais ampla do conceito
de midiativismo por meio da análise de 22 vídeos que apresentam intervenções ativistas em noticiários ao vivo. Realizadas entre os anos de 2016 e 2017, as ações podem
ser descritas como performances, no sentido de que elas resultam na suspensão temporária da hierarquia discursiva determinada pela noção de espaço televisivo. A análise demonstrou que a maioria dessas ações ocorreu de forma espontânea e personalizada, transformando as narrativas #ForaTemer e #GloboGolpista das redes sociais
em um “meme” gravado e transmitido ao vivo de maneira involuntária pela própria
emissora que, posteriormente, retorna ao espaço da sua lógica de origem – as redes
online. Em vez de refletir sobre essas intervenções segundo o critério da capacidade
de persuasão ou outros indicadores de impacto social, nesta análise, concentro-me na
narrativa memética produzida pela incidência dessas ações populares. No capítulo,
concluo com a constatação de que essas performances ativistas – no momento em que
ocorrem na TV ou, mais tarde, quando são compartilhadas e comentadas em rede –
constituem uma tática midiativista capaz de estimular a reflexão sobre a perspectiva
adotada pela narrativa jornalística em relação aos processos políticos no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Performance. Democratização da comunicação.
Rede Globo. Mídias sociais.
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Primeiramente, fora, Temer:
Performances ativistas no noticiário ao vivo
Introdução
No dia 6 de abril de 2012, em meio aos protestos contra novas medidas de
austeridade na Grécia, dezessete manifestantes invadiram o estúdio da emissora Epirus TV1 durante a transmissão de um programa de entrevistas ao vivo. Editada em
diferentes versões com cerca de um minuto de duração, a gravação transbordou para
as redes online por meio de canais corporativos (CNN, CBS, BBC, RT, Bandeirantes,
Folha de S.Paulo, R7 e TV UOL) e canais independentes no YouTube1.
No vídeo, bradando as palavras de ordem “Deixe os neonazistas fora do seu
programa”, o grupo “antifa” irrompe estúdio adentro e atira generosas porções de
iogurte no apresentador Panagiotis Vourhas. Na semana anterior, Vourhas havia entrevistado um militante do partido de extrema direita Aurora Dourada (Chrysí Avgí
– Χρυσή Αυγή)2, organização declaradamente xenófoba que, em setembro de 2013,
acabaria envolvida no assassinato do rapper Pavlos Fyssas.
Enquanto o uso das redes e mídias sociais em protestos consolidava-se como
um objeto de estudo multidisciplinar, o escracho na TV grega chamou atenção para
um repertório midiativista que não emprega a linguagem informativa do modelo jornalístico ou do filme documentário. Assim, o vídeo resultante da ação funciona como
um marco conceitual para este trabalho, devido à novidade da sua estratégia narrativa, mas não propriamente pelo seu caráter de ineditismo. Além disso, a despeito
do índice modesto de visualizações que as diferentes versões alcançaram individualmente no YouTube, a ação foi comentada por veículos de porte da imprensa internacional, passando a oferecer um ponto de partida para uma análise das performances
ativistas em noticiários ao vivo no Brasil.
Por meio da ação na TV grega, os manifestantes antifascistas elaboraram uma
narrativa contestadora que permite a reflexão sobre o poder centralizador e inescrupuloso da mídia corporativa em relação aos acontecimentos recentes naquele país.
Assim, no contexto das mobilizações populares dos anos 2000, a performance coletiva na Epirus TV1 demonstrou a possibilidade de um modelo de ação direta que
explora a porosidade das fronteiras entre a televisão e as mídias sociais, organizando
os componentes narrativos para uma forma de expressão voltada para o uso tático
Entre os independentes, o vídeo atingiu um pico de 115.731 visualizações no canal anarquista Perseus999 em
<https://www.youtube.com/watch?v=pONziL6fR4o>. Acesso: 5 nov. 2017.
2
BBC. “Apresentador grego é atacado ao vivo na TV com iogurte e ovos”. Disponível em: <http://www.bbc.com/
portuguese/videos_e_fotos/2012/04/120409_grecia_protesto_rw>. Acessado em: Novembro, 2017.
1
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das transmissões ao vivo por indivíduos ou grupos que, de modo geral, identificam-se
com os discursos à esquerda do espectro político.
Como veremos adiante, a tática da intervenção em noticiários ao vivo só assumiu essa especificidade no Brasil em 11 de junho e 29 de agosto de 2013, quando o
coletivo Ocupe a Mídia projetou efeitos de iluminação a laser nos rostos dos apresentadores do SPTV Carlos Tramontina (FIGURA 1) e Monalisa Perrone, respectivamente (FIGURA 2).
FIGURA 1 – Projeção a laser no rosto do âncora Carlos Tramontina

Fonte: Reprodução YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iGcSYN00slI
FIGURA 2 – Projeção a laser no rosto da apresentadora Monalisa Perrone

Fonte: Reprodução YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Mh6JdlUaahY.
As projeções integraram o repertório performático que permeou a série de protestos contra o aumento da tarifa dos transportes públicos, conhecida como Jornadas
de Junho. Realizadas durante atos específicos diante da própria sede da Rede Globo,
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por um lado, as projeções incorporaram uma crítica mais geral ao monopólio da
informação exercido pela empresa e, por outro lado, uma retaliação ao antagonismo
da cobertura jornalística quanto aos manifestantes.
Como no caso do “ataque de iogurte”, as projeções do Ocupe a Mídia também
foram involuntariamente gravadas e transmitidas ao vivo pela emissora que constituiu o alvo da crítica. Em seguida, a gravação televisiva foi convertida para um formato de vídeo adequado ao armazenamento no YouTube e compartilhado em outras
redes sociais. A repercussão das projeções pode ser deduzida a partir das precauções
adotadas pela própria Globo para evitar novas interferências nas transmissões do
SPTV, como explicado por Keila Jimenez no jornal Folha de S.Paulo, em setembro
daquele ano:
A Globo tomará uma série de medidas de segurança para tentar impedir que luzes
de laser voltem a atrapalhar os seus noticiários locais em São Paulo. Na última quinta-feira, o estúdio do “SPTV 2ª edição” voltou a ser invadido por uma luz verde, que
passeava pelo rosto e pelas mãos da âncora Monalisa Perrone, ao vivo, durante a
transmissão do noticiário. A Folha apurou que, após o ocorrido, a Globo reforçou a
segurança em torno de sua sede, na zona sul de São Paulo, e está estudando colocar
um filtro ou trocar os vidros do estúdio panorâmico do jornalismo. (JIMENEZ,
2013, n. p.).

Em 2016, sem exigir o mesmo rigor em termos de organização coletiva e domínio de técnicas mirabolantes, como aquela empregada nas projeções a laser, porém, a tática da manifestação política em transmissões jornalísticas ao vivo se tornou
corriqueira. Praticada por pessoas comuns nas brechas ao longo da programação
da Rede Globo, esse tipo de manifestação pontuou o período compreendido entre o
julgamento do controverso processo de impeachment sofrido pela presidente Dilma
Rousseff, a ascensão do então vice-presidente Michel Temer ao poder e o anúncio de
cortes draconianos nos gastos públicos e “reformas” autoritárias que violam garantias constitucionais dos trabalhadores.
Durante esse período conturbado, foram coletados 22 vídeos que representam
uma amostra significativa das intervenções ocorridas em noticiários ao vivo na época. Após a análise do material, foi possível categorizar o repertório das ações, que
se caracterizam em geral pela articulação de um enunciado contrastante quanto ao
discurso político da emissora. Os vídeos encontrados no YouTube e no Facebook incluem os seguintes modos de expressão: cartazes (folhas A4 com mensagens legíveis);
interrupção da fala do repórter por meio de palavras de ordem; interrupção da fala
do repórter por meio de palavras de ordem pelo entrevistado; faixas e cartazes em
eventos televisionados; e, finalmente, um único registro de trote telefônico.
O midiativismo consiste de um objeto frequentemente abordado sob o prisma
da sua relação com a prática jornalística, ora enquadrado como as “[...] contribui460
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ções de usuários para o conteúdo noticioso” (LEWIS et al., 2010, p. 165), ora como os
relatos filmados com smartphones em primeira pessoa para denunciar abusos e registrar fatos ignorados ou interpretados pela mídia corporativa de maneira desfavorável
aos interesses de uma comunidade determinada (RISTOVSKA, 2016).
Porém, a produção audiovisual de movimentos sociais e ativistas em geral não
se reduz às dinâmicas narrativas alinhadas à linguagem jornalística, ao formato do
relato com perspectiva testemunhal, filmado e transmitido via streaming (CHANAN,
2012). Essa produção também inclui gêneros de expressão popular como “videomemes”, virais, paródias e outros apelos narrativos alegóricos e de caráter não factual
(SHIFMAN, 2013). Em meio a essa produção diversificada, encontram-se os vídeos
gravados e transmitidos pelas próprias redes televisivas a partir de performances que
interrompem o fluxo noticioso com enunciados dissonantes, como a própria frase
que dá título a este trabalho.
Obviamente, a finalidade dessas ações não é permanecer restrita ao tempo e
espaço do programa televisivo sobre o qual elas interferem. Todas essas ações transbordam para as redes sociais, amplificando o potencial das narrativas com as quais se
relacionam, como é o caso de #GloboGolpista e #ForaTemer, entre outras hashtags
utilizadas por ativistas no Twitter, no Facebook e no Instagram.
Desse modo, considerando a turbulenta crise do sistema de representação democrática que o país atravessa, como a noção de “participação política” é mediada,
afetada ou transformada pelas performances ativistas compartilhadas sob a forma
de vídeos nas redes online? O que o ativismo em noticiários ao vivo pode nos informar a respeito da percepção popular quanto à relação entre a mídia corporativa e as
investidas recentes do projeto neoliberal no Brasil? É possível que a incidência dessas
ações corresponda a uma disseminação mais ampla da crítica ao discurso dominante
dos conglomerados midiáticos? Para refletir sobre essas questões, o objetivo deste
capítulo é propor a expansão do conceito de “midiativismo”, por meio da análise das
intervenções populares em transmissões televisivas ao vivo ocorridas em diferentes
cidades brasileiras entre os anos de 2016 e 2017.
1 Performance, midiativismo e cultura participativa
Este capítulo deriva de uma pesquisa em andamento sobre a relação entre as
narrativas audiovisuais digitais e a participação coletiva em mobilizações populares.
Com esse objetivo, o projeto contempla uma análise das redes de relações mediadas
por vídeos performáticos produzidos em manifestações políticas no Brasil e distribuídos a partir do YouTube. Assim, antes de explicar a metodologia que foi empregada
neste estudo a partir de um segmento específico das amostras coletadas, é fundamental esclarecer o sentido de “performance” ao qual o projeto se refere.
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Os dispositivos e aplicativos digitais permitem um alto grau de personalização
de conteúdo, o que praticamente dissolve as fissuras entre autor e espectador. Contudo, a abordagem proposta neste trabalho considera os afetos e as relações promovidas por essas narrativas audiovisuais sob a perspectiva do regime de visibilidade das
redes digitais – ou melhor, levando em conta que as mesmas redes e plataformas que
possibilitaram as novas formas de ação e participação política também consistem de
empresas capitalistas interessadas em receita publicitária (VAN DIJCK, 2013) e ambientes monitorados por governos e corporações (BRUNO, 2013). No plano teórico
da pesquisa, portanto, esses aspectos contraditórios da chamada “cultura participativa” são reconciliados por meio do conceito de “performance”.
Os vídeos domésticos do YouTube costumam ser considerados “performáticos”
quando evocam “modos de narrativa oral” (BURGESS; GREEN, 2009), ou expressões
artísticas em geral, como música e dança. Sob a perspectiva da obra de Augusto Boal
(2006), porém, performance é um conceito mais complexo que envolve o uso político
do corpo e do espaço para apagar as fronteiras que delimitam a hierarquia discursiva
tal, como representada pelo diagrama que separa palco e plateia. Trata-se, assim, de
um conceito capaz de articular as diferentes dimensões de poder envolvidas nas dinâmicas online das produções audiovisuais ativistas.
Por conseguinte, de acordo com esse entendimento, sejam orquestradas ou espontâneas, performances são táticas políticas inspiradas nas experiências vanguardistas, como o dadaísmo, o surrealismo, os happenings e o teatro invisível. A diferença entre “performance” e “drama”, como explica Boal (2006), é que a finalidade
da primeira não é a encenação dramática, mas uma intervenção estética no espaço
público. Nesse sentido, performance é uma tática de resistência. O poder faz-se representar segundo uma hierarquia discursiva inspirada na arquitetura do teatro, o que é
facilmente observável nas instituições às quais cabem a função de preservá-lo, como
os tribunais, as igrejas, as escolas, os parlamentos, etc. Por sua vez, a finalidade da
performance é criar uma zona dialógica capaz de suspender – mesmo que temporariamente – a assimetria discursiva que reproduz os mecanismos de poder nos espaços
sociais, favorecendo o encontro e a cooperação coletiva3.
No contexto das redes ativistas, os vídeos performáticos têm se tornado cada
vez mais relevantes para comunicar enunciados referentes a narrativas políticas dos
diversos movimentos contemporâneos. Um exemplo recente foi a performance 1000
Gestalten (Mil Figuras), marcha realizada por mil ativistas caracterizados de estátuas
em Hamburgo, Alemanha, durante o protesto contra as políticas das elites financeiras
3 Para uma argumentação mais detalhada, ver: DO VALE, Simone. The pussy riot meme: performative storytelling in digital feminist narratives. Eikon: journal on semiotics and culture, Covilhã, n. 1, v. 1, p. 27-36,
2017. Disponível em: <http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/eikon/article/view/99/77>. Acesso em: 5 nov.
2017.
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globais presentes na reunião do G204. Uma das características comuns aos grandes
movimentos populares, como Occupy Wall Street, 15M e Jornadas de Junho, é o fato
de que essas mobilizações se articularam em torno de problemas sociais decorrentes
da influência crescente de organizações globais, bancos e corporações sobre o sistema
de representação política. Assim, o escracho antifascista transmitido pela Epirus TV1
se distancia, por exemplo, da notória performance televisionada Bed In5. Em primeiro lugar, a transmissão de Bed In foi autorizada sob a chancela da cobertura jornalística – afinal, tratava-se de dois ícones da cultura pop em uma situação absolutamente
curiosa. Em segundo lugar, os dois contextos políticos guardam diferenças pontuais.
Se no início da década de 1970, o neoliberalismo ainda ganhava força como discurso
apoiado pelas premissas do livre mercado, das privatizações e do individualismo, no
século XXI, o neoliberalismo tornou-se o modelo dominante do capitalismo global,
conferindo uma aura de legitimidade à precarização das condições de vida mais essenciais, como o direito à moradia e as garantias trabalhistas (HARVEY, 2010). O
brutal recrudescimento da intervenção do poder sobre a vida cotidiana, marcado pela
atuação escandalosa de forças reacionárias ou fundamentalistas, distingue um cenário do outro, embora ambos apresentem o uso de táticas midiáticas por ativistas com
a finalidade de chamar atenção para protestos e causas.
Os chamados movimentos antiglobalização, portanto, diferem dos protestos
modernos com causas e identidades definidas, sendo por isso criticados diante de
uma suposta ausência de lideranças e objetivos claros. Quanto a esse aspecto, é válido ressaltar que, sob o véu do fundamentalismo religioso, os interesses neoliberais
passaram a atravessar todas as esferas da vida capazes de oferecer resistência à voracidade do capital, o que explica o intenso enredamento de vozes e causas diferentes
nas mobilizações contemporâneas. De maneira geral, contudo, esses movimentos caracterizam-se como reações populares contra medidas de austeridade impostas por
governos nacionais que, em contrapartida, envolveram-se no resgate das instituições
financeiras cuja política de investimento de risco precipitou a crise do crédito em 2008
(HARVEY, 2010). Quer sob a forma dos altos juros dos empréstimos estudantis e das
hipotecas, ou do aumento das passagens de ônibus, a prevalência dos interesses financeiros dessas instituições nos governos em detrimento do bem-estar da população é
percebida como uma ameaça à cidadania.
Em uma análise da estetização dos corpos insurgentes em vídeos de protesto
que enfatizam o confronto físico entre policiais e manifestantes – em outras palavras,
no gênero audiovisual apelidado de riot porn6 –, Maple John Razsa (2014) defende
Zumbis assombram o G20: Protesto artístico contra a cúpula das vinte maiores economias do mundo leva
zumbis às ruas de Hamburgo. Deutsche Welle (DW). Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/zumbis-assombram-o-g20/av-39572898>. Acesso em: 10 set. 2017.
5
Protesto realizado em 1969 por John Lennon e Yoko Ono pelo fim da Guerra do Vietnã.
6
Costuma-se traduzir a expressão food porn – referente às abundantes fotografias de pratos e vídeos de
4
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que, com base na crença de que a vocação do vídeo é “contar a verdade” por meio
de relatos, testemunhos e registros dos fatos, acaba-se por privilegiar o estudo dos
vídeos ativistas que apresentem a câmera em primeira pessoa acompanhada de narração factual (p. 497). Essa distinção negligencia a heterogeneidade das linguagens e
formatos audiovisuais utilizados por ativistas, ofuscando, sobretudo, a abrangência
do próprio conceito de “midiativismo” como um leque de estratégias voltadas para o
enfrentamento dos discursos midiáticos que extrapolam a mera vocação para informar. Afinal,
Esse cinema insurgente, que emerge dentre revoltas, revoluções, embates, surge fora
de lugar, como uma experiência de cinema/audiovisual no limite quando pensamos
numa jntencionalidade estética ou no próprio circuito em que essas imagens se inserem. Tomadas na sua urgência e função (informar, mobilizar, comover, disputar
sentidos), essas imagens atravessam diferentes fronteiras e tiram sua força do dorso
do presente, mas trazem no seu interior potências e estéticas virtuais, nessas dramaturgias do grito. (BENTES, 2015, p. 22).

O jornalismo cidadão, ou midialivrismo, apropria-se da técnica e dos dispositivos usados por profissionais da imprensa para informar fatos negligenciados ou
interpretados pela mídia corporativa de acordo com interesses alheios às comunidades representadas. No entanto, uma das características desse tipo de comunicação é,
justamente, o apelo emocional do narrador que não apenas testemunha, mas vivencia
os fatos em filmagens pontuadas por uma estética do precário, cuja marca registrada
é a câmera que treme no calor dos acontecimentos.
Por sua vez, as intervenções em link ao vivo também exercem a função de enfatizar a fragilidade da noção de “imparcialidade jornalística”, questionando ainda
a legitimidade do território demarcado pelo sinal de transmissão no espaço público,
representado por meio da presença da câmera e do repórter. Nesse sentido, o ativismo em link ao vivo, ao ocupar o território físico conectado ao espaço midiático da
emissora, torna visível essa apropriação espacial para a transmissão televisiva como
uma metáfora das concessões públicas exploradas sem a contrapartida nos termos de
uma prática comunicacional democrática.
Enfim, o objetivo dessas ações é interromper o fluxo da notícia com enunciados divergentes da narrativa articulada pela emissora em questão. O resultado é o
estranhamento característico da linguagem performática, efeito que também remete
receitas nas redes sociais – como “comida pornô”. Porém, no caso da expressão riot porn, a mesma lógica
implicaria o risco de interpretações cômicas, mas imprecisas das expressões “revolta pornô” ou “pornô de
revolta”. Consequentemente, é mais interessante explicar que riot porn corresponde à grande quantidade de
vídeos compartilhados nas redes que mostram protestos em ação, enfatizando particularmente as cenas de
confronto entre policiais e manifestantes.
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à ideia de ostrannenye de Viktor Chklovski7, mas como adaptada e aplicada pelo
cine-olho de Dziga Vertov. Por meio de sobreposições, distorções e aceleração das
imagens, Vertov procurava criar um efeito de estranhamento para lembrar o espectador de que se estava diante de um filme, e não da reprodução da realidade. O cinema
agitprop de Vertov é uma referência estética fundamental para a reflexão sobre o
midiativismo (BENTES, 2015). Sobretudo, ela ressalta a diferença mais fundamental
do midiativismo em relação a convenções jornalísticas como o ideal da imparcialidade, o que aproxima o midiativismo dos documentários performáticos como aqueles produzidos por Michael Moore, que colocam em cheque a ética que prescreve a
solidariedade do cineasta em relação ao sujeito representado (KARA; MØHRING
REESTORFF, 2015).
Portanto, é preciso considerar que as linguagens que se desenvolvem no espectro do midiativismo não derivam unicamente do modelo jornalístico, em particular
porque elas proliferam em um ambiente comunicacional que originou práticas muito
distintas daquelas relacionadas à radiodifusão – um modelo segundo o qual um fala
para muitos, ao contrário das redes, onde muitos falam para muitos. Sob esse aspecto, deve-se levar em conta que as linguagens populares colaborativas e lúdicas que
são próprias dos meios digitais, como os “videomemes” e os flash mobs, também se
referem, em grande medida, às experiências performáticas de vanguarda. Diferente
do modelo dos meios de comunicação modernos, portanto, é preciso levar em consideração que:
O modelo da comunicação pós-mídia de massas é a conversação e/ou a memética,
ideias replicantes, memes que buscam se reproduzir e para os quais somos um dos
formuladores e vetores entre outros (objetos, redes, dispositivos). A memética interessa não por qualquer tipo de “darwinismo cultural” (os memes como genes egoístas que querem se multiplicar a qualquer custo e sobreviver), mas por explicitar o
potencial multiplicador e viralizante de ideias ou parte de ideias, imagens, sons, desenhos, valores estéticos e morais, línguas, que possam ser transmitidas, duplicadas,
remixadas de forma autônoma, o que não significa que são unidades fechadas em si,
mas que vão mudar de sentido ao serem recombinadas e produzir memes derivados,
num processo de variação sem controle. (BENTES, 2015, p. 12).

Pelo menos desde 2014, o conteúdo audiovisual passou a representar a maior
proporção do tráfego total da Internet8 e, como não poderia ser diferente, os ativistas
cada vez mais produzem, transmitem ou compartilham vídeos. Enquanto o número
Ver: CHKLOVSKI, Viktor. A arte como procedimento. In: EIKHENBAUM, Bóris et al. Teoria da Literatura: formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1976. p. 39-56.
8
CISCO (2015). Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019 White Paper. Disponível em: <http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/ip-ngn-ip-next-generation-network/white_paper_c11-481360.html>. Acesso em: 5 set. 2017.
7
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de usuários ativos do Twitter corresponde a 136 milhões de pessoas9, por exemplo,
os vídeos postados no YouTube geram mais de um bilhão de visualizações diárias10.
Mas, além disso, gêneros não factuais, como os memes, se tornaram elementos relevantes das narrativas políticas digitais (CHAGAS et al., 2017; SHIFMAN, 2013).
Sob a perspectiva dos estudos da produção audiovisual nas comunicações ativistas,
porém, a maioria dos trabalhos sobre as performances no YouTube considera esses
vídeos como textos midiáticos (TRILIVAA; VARVANTAKIS; DAFERMOSA, 2015),
eventos isolados (WAYA, 2015) ou nós contingentes em redes que aparentam privilegiar os discursos eminentemente textuais, como Twitter e Facebook (THORSON et
al., 2013). Esse problema explica-se não só em função da arcaica primazia do texto
sobre a imagem nas pesquisas acadêmicas, mas porque, de maneira mais abrangente,
para avaliar o grau de participação popular em uma determinada democracia ou as
estratégias de mobilização sociais, os protestos costumam ser abordados em termos
de eficácia.
De modo geral, procura-se compreender as manifestações populares em relação à transformação do quadro de desequilíbrio que lhes deu origem. Quando essas
transformações não são visíveis sob a forma da conquista política, o critério da eficiência legitima uma leitura desses movimentos como tentativas frustradas ou até
mesmo inócuas. No entanto, trata-se de uma confusão mais arraigada entre a noção
de “dissenso político” e a persistência do ideal histórico de “revolução” como um
movimento que deve transformar um determinado cenário de um só golpe. O dissenso, porém, não é uma condição predestinada ao propósito exclusivo da conquista de
poder e, por conseguinte, pode ser pensado nos termos das ações e práticas ativistas
marcadas pela solidariedade e pela cooperação, as quais podem ser rigorosamente
desprovidas do objetivo de governar (KARA; MØHRING REESTORFF, 2015). A
partir dessa perspectiva, a noção de “revolução” pode ser ressignificada e compreendida como os movimentos nem sempre lineares, graduais ou ruidosos das micropolíticas.
Consequentemente, se, por um lado, é importante evitar o ufanismo, o viés
analítico que favorece os critérios de impacto político, por outro, corre o risco de
incorporar uma visão panglossiana do sistema de representação democrática e da
mídia corporativa como instituições racionais pautadas por políticas racionais para a
promoção de interesses racionais e, assim, passíveis de serem transformadas a partir
de estratégias comunicativas igualmente racionais. Essa abordagem torna-se ainda
mais equivocada quando o objeto de análise são as formas performáticas de expressão do discurso político.
Bloomberg (2016). Snapchat passes Twitter in daily usage. Disponível em: <http://www.bloomberg.com/
news/articles/2016-06-02/snapchat-passes-twitter-in-daily-usage>.Acesso em: 5 set. 2017.
10
YOUTUBE (2016). Statistics. Disponível em: <https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html>. Acesso
em: 5 set. 2017.
9
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Diferente da ideia de que a finalidade do midiativismo que produz eventos
no próprio fluxo de informação dos canais corporativos, a exemplo do grupo The
Yes Men, é subverter a narrativa das emissoras e influenciar a agenda da imprensa
corporativa (ROBINSON; BELL, 2013); portanto, as ações de contestação que se
expressam por meio da apropriação ou “hackeamento” de narrativas jornalísticas
(BENTES, 2015), por meio da performance em transmissões ao vivo devem ser compreendidas não em virtude do que seria desejável conseguir por meio delas, mas por
aquilo que elas são, ou melhor, táticas que conferem visibilidade à naturalização do
discurso midiático como uma fonte imparcial e desinteressada de informação.
Coletados manualmente nas plataformas YouTube e Facebook, em data ao menos próxima da sua publicação (com exceção das quatro amostras coletadas em 5 de
novembro de 2017), os vídeos que integram esta análise foram escolhidos de acordo
com os seguintes critérios: 1) apresentar uma intervenção popular realizada por coletivos, ativistas, transeuntes ou entrevistados durante transmissão jornalística ao vivo;
2) circular nas redes sociais após a transmissão ao vivo; e 3) comunicar o dissenso em
relação à emissora (TABELA 1).
TABELA 1 – Vídeos organizados por ordem de coleta

Fonte: Elaborada pela autora.
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De formas variadas, todas as ações dirigiram críticas à Rede Globo, mesmo na
única interferência que não ocorreu em link ao vivo da emissora ou de suas afiliadas
– no caso, o Jornal do SBT durante o processo de impeachment em 2016. Enquanto a
maioria das ações se relacionou com hashtags já existentes (#GloboGolpista, #ForaTemer, #ForaGlobo, #NãoVaiTerGolpe e #EuVoteiNaDilma), apenas uma entre elas
gerou uma hashtag específica dentro desse grande grupo narrativo a partir da fala
proferida na intervenção. É o caso de #PrimeiramenteForaTemer, saudação usada
por um estudante da UFRJ para cumprimentar a repórter que o entrevistou para o
telejornal Bom Dia RJ, em 24 de maio de 2016. Ao longo das semanas subsequentes,
a frase tornou a ser repetida por outros entrevistados da emissora, como o humorista
Gregório Duvivier, além de se transformar em bordão nas redes sociais.
Quanto ao uso das mensagens em folhas A4, o recurso tornou-se popular
quando o Facebook incorporou a função “autoplay” ao seu reprodutor de vídeos,
dispensando, portanto, a ativação do som. A primeira ação em link ao vivo com folhas A4 ocorreu no Carnaval de 2015, quando o impeachment era apenas uma ameaça. A intervenção aconteceu durante a cobertura ao vivo do desfile de um bloco em
José Bonifácio, Fortaleza, pelo telejornal CETV. No escracho realizado por foliões,
as folhas A4 exibiam a mensagem satírica “Impitiman é meuzovo” (FIGURA 3). Em
2016, O Barbudinho também ganhou popularidade por aparecer portando uma folha
A4 com mensagens que contestam a narrativa da Globo em relação ao processo de
impeachment (FIGURA 4).
FIGURA 3 – Intervenção realizada durante a cobertura ao vivo do desfile de um
bloco em José Bonifácio, Fortaleza, pelo telejornal CETV.

Fonte: Reprodução YouTube https://www.youtube.com/watch?v=D3TEQXZH3v0
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FIGURA 4 – Intervenção de “O Barbudinho” durante transmissão ao vivo do
Jornal da Globo

Fonte: Reprodução YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WJdWzhwGz6A
A performance de O Barbudinho repetiu-se ao menos em três situações diferentes, incluindo a ação no SBT, sendo a única dentre as 22 interferências registradas
neste trabalho que foi realizada por uma mesma pessoa em transmissões distintas.
O Barbudinho também é o único caso em que a performance ganhou perfis e canais
individualizados. A página no Facebook possui 184 mil seguidores11, em contraste
com 12.823 seguidores no Twitter12 e apenas 168 inscritos no canal O Barbudinho no
YouTube13.
Quanto às demais táticas usadas, apenas uma se distingue do repertório geral
– é o caso do trote telefônico para o estúdio do telejornal RJTV. No vídeo, quando
os apresentadores anunciam o telefonema da esposa do governador Luiz Fernando
Pezão, então internado para tratamento de um câncer, o repórter Edmilson Ávila
atende o celular, mas, quando o áudio entra no ar, o que se ouve é o grito intrépido
“Globo golpista”, cujo efeito cômico é proporcional ao indisfarçável constrangimento do jornalista.
Por fim, as ações também marcaram entrevistas ao vivo com pessoas presentes
em competições olímpicas e, em setembro de 2017, durante a cobertura do festival
Rock in Rio, Fábio Júdice teve a sua fala interrompida por um coro de “Fora, Temer”
protagonizado por fãs de Lady Gaga aos quais, segundos antes, o repórter da Globo
havia pedido uma “palinha” de alguma música da cantora. Novamente, o constranDisponível em:<https://www.facebook.com/oBarbudinho/>. Acesso em: 5 nov. 2017.
Disponível em: <https://twitter.com/oBarbudinho>. Acesso em: 5 nov. 2017.
13
Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UcslCnueYISXAcPjkKONPlAQ>. Acesso em: 5 nov.
2017.
11
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gimento do repórter oferece a oportunidade para que a audiência entenda de maneira
clara o quanto a fala dos manifestantes se encontra em desacordo com o discurso da
emissora.
Todavia, seria uma leviandade defender aqui que todas essas manifestações
apontam uma transformação generalizada da percepção coletiva da fragilidade da
noção de imparcialidade jornalística. Em contrapartida, pode-se afirmar que a persistência da forma de expressão política nas transmissões ao vivo da Rede Globo
indica que, a exemplo dos escrachos filmados com telefones celulares, uma parcela
significativa da população sem qualquer vínculo com movimentos sociais, organizações não governamentais ou partidos políticos, tem se dedicado espontaneamente ao
midiativismo.
Ora de forma aleatória, como a transeunte que grita “Globo golpista” por trás
de uma repórter do SPTV que descreve tapetes de sal, ora de forma ensaiada, como
os espectadores que carregaram cartazes com os dizeres “Stop the coup in Brazil” e
”Fora, Temer” em duas transmissões diferentes durante as Olimpíadas em 2016, as
performances em link ao vivo demonstram que o clima de apatia que tomou conta do
país, com exceção de alguns movimentos sociais, provavelmente justifica-se por outras questões que não a falta de compreensão do cenário político. Essas performances
populares também demonstram que, talvez por influência das experiências participativas nas redes online, a prerrogativa da televisão como a fonte oficial e fidedigna de
informação no Brasil encontra-se em uma fase de intenso questionamento.
No Brasil, as primeiras intervenções em transmissões jornalísticas ao vivo assumiram a forma truculenta das ações realizadas pelo grupo MerdTV em 201114. No
dia 31 de outubro, em frente ao Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, por exemplo, a
repórter Monalisa Perrone informava o estado de saúde do ex-presidente Lula, que
estava internado para o tratamento de um câncer na laringe. No vídeo, dois integrantes do MerdTV surgem bruscamente na tela, empurram a jornalista e gritam palavras
ininteligíveis, sendo então contidos pelos seguranças da equipe.
Na ocasião, a emissora registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal.
Apesar disso, o grupo ainda mantém uma página com o título “Invasões de Link ao
Vivo” em seu website, onde se empenha numa simplória tentativa de alinhamento
com a crítica politizada e pacífica das intervenções ocorridas em 2016, o que, talvez,
seja apenas uma espécie de retaliação15. Desde 2014, após um incidente com um entrevistado de uma afiliada da Fox nos Estados Unidos, repórteres em diferentes países
passaram a sofrer o assédio semelhante, numa série de intervenções agressivas que
MARTINS, Tabita. Correio Braziliense. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/
2011/11/01/internas_polbraeco,276597/grupo-merd-tv-pede-desculpas-por-empurrar-jornalista-da-rede-globo.shtml>. Acesso em: 5 nov. 2017.
15
Disponível em: <https://merdtv.wordpress.com/videos/>. Acesso em: 5 nov. 2017.
14
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originou um lamentável “meme” misógino16. Obviamente, como no caso do MerdTV, não existe nada nessas intervenções que possa assinalar uma resistência à forma
midiatizada do discurso predominante nas sociedades anglo-saxãs. Pelo contrário,
trata-se de militar pelo seu recrudescimento.
Em um período posterior ao escracho antifascista na Epirus TV1, portanto, a
tática foi apropriada no Brasil por grupos com narrativas políticas não só mais bem
definidas como carnavalescas, de acordo com a definição de Mikhail Bakhtin. No
entanto, repórteres e âncoras não sofreram nenhum tipo de coerção física, embora as
ações provoquem o visível constrangimento dos profissionais da imprensa diante do
que é percebido de modo geral – pelos jornalistas e, também, pela audiência – como
uma “invasão”.
Independente da forma, se visual ou sonora, intervenções como as projeções a
laser, as folhas A4 que mostram mensagens em negrito, as palavras de ordem gritadas
por transeuntes ou as falas inesperadas de entrevistados, chamam atenção e são compartilhadas nas redes sociais porque são consideradas inusitadas – afinal, elas escapam à conveniência do roteiro jornalístico conhecido pelo público, o que também diz
muito sobre o caráter do jornalismo corporativo praticado no Brasil. Por esse motivo,
e não em virtude do número de visualizações no YouTube ou de compartilhamentos
em outras redes, a análise dessas ações torna-se necessária, seja para compreender a
adesão ao chauvinismo truculento, ou a resistência popular contra o discurso hegemônico da maior rede de televisão brasileira.
Considerações finais
Historicamente, o poder desproporcional da mídia corporativa nos debates de
interesse público tem sido enfrentado no Brasil por meio de veículos de comunicação
de caráter alternativo ou comunitário. Anteriores à popularização da TV por assinatura e da abertura do sinal aos canais comunitários, de modo geral, pode-se dizer
que as experiências com o videocassete desestabilizaram a percepção do vídeo como
uma continuidade da televisão. O videocassete permitiu não só a flexibilização do
hábito de assistir TV, por meio da gravação de programas, mas possibilitou também
a produção e circulação de vídeos independentes, afirmando a potência da então nova
tecnologia como uma alternativa ao sistema de transmissão televisiva (NEWMAN,
2014).
Nos anos 1970, na trilha aberta pelas experimentações do grupo Fluxus com
a videoarte, artistas brasileiros como Ana Bella Geiger, Sônia Andrade e Júlio Plaza,
entre outros, foram pioneiros em combinar performance e poética audiovisual para
C.f. Know Your Meme. <http://knowyourmeme.com/memes/fuck-her-right-in-the-pussy-fhritp>. Acesso
em: 5 nov. 2017.
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criticar não só o regime ditatorial, mas o discurso conivente dos meios de comunicação. Entre as décadas de 1980 e 90, o videocassete passou a ser utilizado por organizações não governamentais, instituições das áreas de educação e saúde pública,
coletivos e comunidades com objetivos tão plurais quanto a resistência Kayapó contra
a construção da usina de Kararaô em território indígena e a luta antimanicomial,
personificada pela TV Pinel, uma iniciativa do Núcleo de Vídeo do Instituto Phillipe
Pinel, Rio de Janeiro. Entre essas experiências pioneiras, destaca-se ainda a chamada
TV de Rua ou TV Livre, uma forma de exibição itinerante de vídeos para estimular
o debate e a mobilização social em áreas carentes (PERUZZO, 2008). Desde os seus
primeiros usos no Brasil, portanto, o vídeo é uma tecnologia empregada para compensar a ausência de representação ou a marginalização de segmentos populares na
mídia corporativa, criando um espaço alternativo para um discurso político indissociável da experimentação estética.
Nos anos 2000, com a disseminação das tecnologias móveis de produção, transmissão e distribuição de conteúdo audiovisual, o vídeo digital gradualmente se transformou em uma das estratégias comunicacionais mais poderosas para a defesa dos
interesses de comunidades, movimentos sociais e coletivos ativistas em desvantagem
diante dos poderes representados pelos oligopólios midiáticos. No contexto da ecologia das redes online, as fronteiras entre mídias, formatos, plataformas, empresas,
comunidades e fluxos de informação se tornaram indistintas (BENNETT, 2003). Ainda pouco estudados no campo das políticas contestatórias, os vídeos se tornaram
fundamentais para a coesão coletiva das mobilizações sociais, incluindo gêneros não
factuais lúdicos e populares, como os “videomemes” (SHIFMAN, 2013). Assim, a
expressão “vídeo ativismo” perderá a sua capacidade de descrever a experiência complexa e multifacetada em termos de produção, circulação, recepção e participação,
o que torna necessário, portanto, a sua substituição pelo conceito mais amplo de
“midiativismo”.
A ideia de “participação política” é convencionalmente associada ao conjunto
de práticas institucionalizadas, como o voto ou a filiação partidária. Porém, as plataformas digitais possibilitaram formas e gradações diferentes de participação política,
especialmente importantes para os grupos em situação de desigualdade social (SHIFMAN, 2013). Esses graus de participação, contudo, são estritamente relacionados à
abertura do próprio sistema democrático à cooperação popular. Se, em um país capaz
de desenvolver um projeto tão bem-sucedido e elogiado quanto o Orçamento Participativo da cidade de Porto Alegre, os principais mecanismos de participação política
institucionais ainda se restringem aos aspectos burocráticos do acesso à informação
e ao voto, deve-se questionar a qualidade da democracia vigente nos termos de cooperação dos governantes em relação à cidadania. Para avaliar a abertura dos sistemas
democráticos de governo, portanto, é necessário buscar compreender essas formas
não convencionais de participação como estratégias políticas alternativas.
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RESUMO
Em 2017, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) se organizou e se mobilizou na Esplanada dos Ministérios em defesa de seus direitos. Como uma forma de
representação identitária, o videoclipe Demarcação Já!, publicado no YouTube, em
24 de abril de 2017, por meio do canal Mobilização Nacional Indígena, reúne artistas
brasileiros indígenas e não indígenas e evidencia a emergência do midiativismo indígena. Na contemporaneidade, a mídia exerce o papel de dispositivo discursivo capaz
de construir uma “história do presente” (GREGOLIN, 2007). Nesse sentido, a problematização que nos move é: de que modo o dispositivo da preservação e valorização
cultural indígena rege o funcionamento da materialidade videográfica Demarcação
Já! e cria espaços de visibilidade para as condições de (co)existência dos povos indígenas e para as relações de saber e poder entre populações não indígenas e indígenas
no Brasil? Sendo assim, elencamos como objetivo geral: compreender, a partir das
representações de tempo (demarcação já) e de lugar (deixa os índio lá), os modos
como se constituem as (re)construções identitárias dos sujeitos indígenas e os movimentos de subjetivação e resistência aos poderes públicos que emergem nessa prática
de midiativismo. Para tanto, nos embasaremos teoricamente na Análise do Discurso,
em especial, Foucault (2008; 2010; 2016), Gregolin (2007) e nos estudos culturais com
base em Chauí (2006) e Bauman (2003; 2005; 2012).
PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Identidade. Sujeito indígena. Resistência.
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midiativismo dos povos indígenas na materialidade
videográfica
Considerações iniciais
Pelo respeito e pelo direito
À diferença e à diversidade
De cada etnia, cada minoria,
De cada espécie da comunidade
De seres vivos que na Terra ainda há,
Demarcação já! Demarcação já!
(RENNÓ, 2017, online)

Pelo fortalecimento, união, mobilização e representação dos povos indígenas
brasileiros, surge, na mobilização nacional do Acampamento Terra Livre (ATL) de
2005, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), com a missão de promover
e defender os “[...] direitos indígenas, a partir da articulação e união entre os povos
e organizações indígenas das distintas regiões do país” (APIB, 2017, online). Nesse
movimento, estabelece-se como demanda prioritária em sua agenda política a “[...]
Demarcação, desintrusão e proteção das terras indígenas” (APIB, 2017, online).
O ATL tem por função reunir e mobilizar, anualmente, as lideranças indígenas
do país em frente à Esplanada dos Ministérios (Brasília-DF). Para prosseguir e embasar as reivindicações do ATL, foi constituído o Fórum Nacional de Lideranças Indígenas (FNLI) – ou Organizações Indígenas Regionais –, que busca delinear e analisar
os planos de ação para a APIB (APIB, 2017). Desse modo, a Mobilização Nacional
Indígena, por meio de organizações legítimas, faz convocações para manifestações
político-sociais que almejam a defesa e a realização dos Direitos Originários dos Povos Indígenas do Brasil.
Como forma de expansão da mobilização, da expressão e da reivindicação,
essas organizações criaram o canal Mobilização Nacional Indígena, na rede digital
de distribuição de vídeos YouTube. Atualmente, o canal possui1 2.833 inscritos2 e disponibiliza vinte vídeos, o último deles é o videoclipe Demarcação Já!, que foi postado
em 18 de maio de 2017 e recebeu 438 visualizações até o encerramento deste trabalho.
O mesmo vídeo também foi postado no dia 25 de abril de 2017 pelo canal oficial do
Até o momento de produção deste artigo, isto é, os números podem ter sido alterados após a publicação
deste capítulo
2
Espectadores que recebem notificações sobre as publicações realizadas no canal.
1
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cantor brasileiro Ney Matogrosso3, que possui 46.603 inscritos, e alcançou 149.615
visualizações.
A divulgação do videoclipe cria condições de visibilidade para as comunidades
indígenas, por meio dos movimentos em/das redes online com sites das organizações
e canais do YouTube. Na contemporaneidade, a mídia exerce o papel de dispositivo4
discursivo capaz de construir uma “história do presente” (GREGOLIN, 2007) ao mediar e silenciar (ou dar voz) a memória, fazer confluir e/ou apartar posições-sujeito
e criar condições de possibilidades para o enfrentamento político. Nessa instância,
modela-se o ativismo: capaz, em situação ideal, de deslocar a inércia do povo para a
movimentação no centro das reivindicações sociais.
Foucault defende que o poder não se troca, nem se retoma, mas se exerce, logo,
só existe em ato (MACHADO, 2015). A (re)ação política indígena representada na
materialidade videográfica Demarcação Já! cria feixes de luz para os modos de ver e
fazer ver as relações de poder entre os sujeitos indígenas e os sujeitos não indígenas,
tendo em vista que “[...] o poder não existe; existem práticas ou relações de poder”
(MACHADO, 2015, p. 17). De tal modo, a problematização que move a discussão do
presente capítulo é: de que modo o dispositivo da preservação e valorização indígena
rege o funcionamento da materialidade videográfica Demarcação Já! e cria espaços
de visibilidade para as condições de (co)existência dos povos indígenas e para as relações de saber e poder entre populações não indígenas e indígenas no Brasil?
Delimitamos como objetivo geral compreender, a partir da materialidade videográfica e de representações de tempo (demarcação já) e de lugar (deixa os índios lá),
o modo como se constituem as (re)construções identitárias dos sujeitos indígenas e
os movimentos de subjetivação e resistência aos poderes públicos que emergem nessa
prática de midiativismo. Para contemplar os objetivos estabelecidos, embasamo-nos
teoricamente na Análise do Discurso de linha franco-brasileira, em especial, Foucault
(2008; 2010; 2016), Gregolin (2007) e, também, em estudos filosóficos e culturais a
partir das considerações de Chauí (2006) e Bauman (2003; 2005; 2012).
O estudo do tipo bibliográfico, de caráter qualitativo, ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha franco-brasileira, especialmente da teoria foucaultiana, está organizado da seguinte forma: em um primeiro momento, há breve discussão teórica sobre o peso da história e da memória na
constituição das identidades, do “nós” social brasileiro, em especial no que tange à
questão do indígena; em um segundo momento, delineamos gesto de leitura do filme
de curta duração Demarcação Já! (o corpus do estudo), em que enfatizamos como,
na materialidade de linguagem, sob o regime de funcionamento do dispositivo em
O Cantor Ney Matogrosso é um dentre os 24 artistas que participam do videoclipe.
Dispositivo é aquilo que captura, determina, modela, intercepta, assegura e controla os gestos, as opiniões
e as condutas dos seres viventes para a produção de verdades sociais (AGAMBEN, 2009).

3
4
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questão, são mobilizadas identidades no que diz respeito à construção dos lugares
que o indígena existe e resiste e às temporalidades que retomam como memórias (in)
visibilizadas.
Justificamos nossa investigação pela possibilidade de refletir acerca do conceito de midiativismo interligado, diretamente, ao rol das demandas sociais e culturais
que abrigam as minorias étnicas, bem como, de fornecer visibilidade às emergências
políticas que assolam as populações indígenas brasileiras e o modo como o ativismo
político tem sido uma ferramenta para que suas vozes sejam ouvidas.
1 O regime de funcionamento do dispositivo da preservação e da valorização
cultural indígena
Pois índio pode ter iPad, freezer, TV, caminhonete, voadeira,
Que nem por isso deixa de ser índio
Nem de querer e ter na sua aldeia
Cuia, canoa, cocar, arco, maracá.
(RENNÓ, 2017, online – grifo nossos).

História e memória caminham juntas para a releitura e a ressignificação do período de colonização do Brasil, e da forma como os sujeitos indígenas foram submetidos às práticas exploratórias europeias. Entendemos essas práticas como processos de
subjetivação; nesses movimentos, os sujeitos portugueses exerceram suas forças no “eu/
vida” indígena, “confiscando” para si suas ações, e os bens mais significativos constituintes da identidade das populações indígenas: terra, língua e corpo; de modo que as
terras foram exploradas, as línguas foram vetadas, e os corpos foram “tampados”.
A colonização, desse modo, agrupa uma série de leis, de poderes, e de saberes
que “[...] nasceram no acaso e na injustiça das batalhas” (FOUCAULT, 2010, p. 61),
em que a Coroa portuguesa criava condições de emergência para discursos estereotipados sobre os indígenas, tais discursos eram tomados como verdadeiros e legítimos
pela Coroa, a fim de alicerçar seus interesses político-econômicos. Os estereótipos
criados a respeito dos sujeitos indígenas e sua cultura serviam à Coroa como mecanismos de subterfúgio para a marginalização e escravização, e forneciam valor de
verdade e legitimidade às práticas exploratórias.
Desde então, os povos indígenas foram considerados “atrasados”, fora da experiência do tempo “partilhado” na Europa, subdesenvolvidos psicológica e “civilmente”. Essa “constatação” portuguesa elencou no/para o Brasil a necessidade de
uma “homogeneização nacional”, entre povos portugueses e povos indígenas, visto
que para eles [portugueses] só haveria a partir de então no país dos índios “[...] lugar
para uma língua, uma cultura, uma memória histórica e um sentimento patriótico”
(BAUMAN, 2003, p. 84), que não as indígenas. À cultura e às línguas indígenas ficou
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reservado apenas o lugar de, nas palavras do cronista Gabriel Soares de Sousa (15401591), “[...] uma sociedade sem fé, sem lei e sem rei” (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p.
27), e, também, sem terra, sem voz, e sem vez.
O povo colonizador tomou para si todos os direitos da terra local limitando o
campo de vetores das forças indígenas. Embora as ações indígenas tentassem manter
sua força e preservar seus traços culturais, havia uma definição de “[...] estratégias
possíveis de resistência em vista de processos autônomos de subjetivação” (DUARTE,
2008, p. 48), o regime de verdade (im)posto às terras brasileiras, já não pertencia mais
às vozes indígenas, visto que a violência era o meio para dar visibilidade ao povo português e ao mesmo tempo imprimir um artifício de apagamento cultural dos povos
indígenas.
Nesse processo de colonização, a busca por homogeneização funciona como
uma política de “higienização”: o país será “descontaminado” de tudo aquilo que lhe
pertencia até então; toda língua “torpe”, todo costume “indigno”, todo sujeito “infame” terá que ser ocultado; tudo o que fosse diferente do estabelecido pelos colonizadores deveria deixar de existir ou ser invisibilizado; abrem-se as portas para um “[...]
racismo interno, purificador, voltado contra elementos biologicamente deteriorados
das sociedades” (FARHI-NETO, 2010, p. 67). Foi desse modo que mais de mil línguas
indígenas morreram, e a diversidade, além de não ser aceita era banida, o processo de
higienização pretendia a unificação.
Essa unidade não alcançou, de fato, todas as nervuras culturais indígenas, como
um raio capaz de “desindigenizar” todos os índios brasileiros, mas teve uma força capaz de sublimar e manter a cultura e a língua portuguesa como oficializadas, legitimadas e perenes. Anos após o período da colonização, a comunidade brasileira edificada
a partir da “descoberta do Brasil” incorporou e forjou traços de uma “nacionalidade”
brasileira. No entanto, o apagamento cultural (im)posto aos índios, aos negros, aos
imigrantes que aqui viviam e a incessante luta pela preservação e valorização cultural
ainda repercute em seus descendentes. A higienização linguística na colonização teve
por princípio um regime de funcionamento político-econômico para a materialização
da “nação” brasileira, princípio esse que se perpetua até a atualidade5.
A nação premedita a homogeneização de um povo, contudo, um povo é constituído, justamente, a partir da heterogeneidade de identidades, culturas e etnias, que
assumem posições e funções divergentes. Nesse regime de olhar, como característica
da heterogeneidade e da própria nação, estão as diferenças.
Segundo Woodhard (2014), as diferenças podem ser observadas a partir de duas
perspectivas: pretexto de marginalização ou fonte da diversidade. Desse modo, quanEssa discussão foi previamente investigada na dissertação de mestrado A língua portuguesa no Vestibular
dos Povos Indígenas no Paraná: conflitos e contradições entre políticas linguísticas e sociais de inclusão (VITORIANO, 2016).

5
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do se fala em diversidade, o regime de olhar sob o qual as diferenças são abrigadas,
por um lado, é aquele que admite o hibridismo como propulsor de enriquecimento
cultural. Por outro lado, quando a heterogeneidade é justificativa para a exclusão
das etnias, as diferenças são percebidas como pretexto para a marginalização dos
sujeitos.
Bauman (2012, p. 43) defende a cultura como “fábrica e abrigo da identidade”
e questiona-se sobre “[...] como alcançar a unidade na (apesar da?) diferença e
como preservar a diferença na (apesar da?) unidade” (BAUMAN, 2005, p. 48). A
problematização de Bauman (2005) desvela a coexistência da unidade e da diferença,
a primeira é legitimada pela nacionalidade e a segunda é salvaguardada pela
etnicidade. Contudo, as potências dos poderes conferidos a cada um desses vetores
são divergentes.
As (inter)relações (re)construídas entre as nações e suas etnias são, nesse sentido,
conflituosas e contraditórias. Nessas (des)ordens “[...] a identidade das coisas, o
fato de que possam assemelhar-se a outras e aproximar-se delas, sem contudo se
dissiparem, preservando sua singularidade, é o contrabalançar constante da simpatia
e da antipatia que o garante” (FOUCAULT, 2016, p. 34). Assim, o encontro entre
unidade e diferença é alinhavado com fios espessos que cravam marcas na existência de
ambas, de modo que essa confluência permaneça proeminente, e não “harmonizada”,
como se imagina na/para a construção de uma “identidade nacional”.
Reconhecer-se nas práticas discursivas e sociais de uma cultura acaba por
constituir a forma como o próprio sujeito se vê, entende-se, percebe-se no mundo.
Logo, “ser índio” é reconhecer em si mesmo a identidade fabricada pelo que é
cultural e colocar em funcionamento o dispositivo da preservação e da valorização
cultural indígena, tendo em vista que a identidade é feita de “[...] inclusão, aceitação
e confirmação é o domínio da segurança gratificante, desligada [...] do apavorante
deserto de um lá fora habitado por ‘eles’” (BAUMAN, 2012, p. 47). Nesse sentido, a
identidade social elabora o sentimento de pertença a uma comunidade e constrói o
“nós” de um povo.
2 Demarcação já! Deixa o índio lá!
Já que depois de mais de cinco séculos
E de ene ciclos de etnogenocídio,
O índio vive, em meio a mil flagelos,
Já tendo sido morto e renascido,
Tal como o povo kadiwéu e o panará
Demarcação já!
Demarcação já!
(RENNÓ, 2017, online).
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A bandeira da questão indígena, em especial a reivindicação sobre a posse da
terra, é o mote para composição do pequeno filme (de quinze minutos de duração)
Demarcação Já!, disponível no site de compartilhamento de vídeos YouTube. O material videográfico mescla diferentes artistas famosos brasileiros (indígenas e não
indígenas) a declamar poesia em prol da causa que se advoga: o imediato da necessidade da demarcação de terras. O dispositivo (AGAMBEN, 2009) da preservação e
valorização indígena extrai sua força da diversidade das formas de (co)existência da/
na cultura brasileira.
Essa diversidade se materializa, no corpus em análise, pela amálgama das formas de registro: vozes plurais, ilustrações consagradas em livros de História oficial
sobre o índio, destaque a diferentes povos, etc. Defender o direito à existência/resistência implica “humanizar”, isto é, mostrar um povo mais do que uma categoria fixa
estigmatizada: são as dores, as belezas, os hábitos, a culinária, os jogos e a reivindicação justa (de acordo com a materialidade de linguagem) que constituem o objeto
do discurso6 “indígena” – o qual, ao contrário do que afirma o senso comum, regido
pelo dispositivo em questão, reconstrói o espaço no qual o povo originário do Brasil
pode vir a ocupar.
A questão do espaço, assim como da diversidade, é ponto basilar. A rápida
passagem de cenas durante a leitura interpretativa (que, ao mesmo tempo, é poesia e
canção) (re)colocam o corpo do indígena em diferentes lugares, ainda que, por regularidade enunciativa, segundo gesto de leitura, reduzam-se a dois espaços em acepção
geral: o de existência (frames 1 e 3) e o de resistência (frames 2 e 4). A alternância de
imagens relativas a essas duas posições rememoram o sofrimento imposto ao povo
tanto no que se refere à constituição histórica do país (as práticas exploratórias europeias de que tratamos anteriormente), quanto à situação política adversa atual de
não cumprimento dos direitos originários (no âmbito legal) no estabelecimento das
terras indígenas. O funcionamento do dispositivo que captura as condutas dos seres
viventes preconiza jogo dual por meio de operação linguística de mudança das oxítonas “lá” e “já” que funcionam, sintaticamente, como advérbios de lugar e de tempo e
provocam deleite estético em função da proximidade de pronúncia.

Para Foucault (2008), o discurso funda os objetos dos quais ele mesmo trata; isso quer dizer que não existe
um a priori estanque de representações entre palavras e coisas: ao contrário, há condições de emergência que
devem ser examinadas em suas especificidades.

6
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FIGURA 1: Frames 1-4

Fonte: MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDÍGENA, 2017, online.

Diferentes elementos de sentido (desde a trilha sonora até o aspecto verbal) suscitam a seguinte questão: qual o lugar do indígena? De outra forma: quais os lugares
que o indígena pode e deve ocupar? À luz do dispositivo da valorização, a resposta é
clara: “[...] após tantos anos de etnogenocídio” (RENNÓ, 2017, online), é função do
Estado devolver as terras a quem elas pertencem. O outro da história é o ruralista, a
quem só interessa o lucro, a despeito da ligação da terra e do povo: “E um tratoriza,
motosserra, transgeniza/ E o outro endeusa e diviniza a natureza: O índio a ama por
sagrada que ela é, /E o ruralista, pela grana que ela dá”. Imageticamente, trata-se da
pureza (efeito esse construído pela memória) do índio que contempla as águas de um
rio (frame 3) em oposição à pobreza da monocultura (frame 4).
Incide fortemente na composição de materialidade de linguagem, do mesmo
modo, a questão do tempo. A temporalidade rememora a história que se deseja esquecer: a dominação portuguesa nas terras brasileiras durante o período colonial e
seus efeitos, ainda hoje presentes em nossa cultura – como, por exemplo, em preto
e branco, fotos dos horrores da época ditatorial (1964-1985). O início do filme é o
raiar de um dia. Simbolicamente, a promessa de um novo ciclo e das potencialidades
que ele traz. Não por acaso, o dispositivo da valorização faz ranger nas malhas da
composição discursiva, no jogo de saber e de poder (FOUCAULT, 2008), imagens de
crianças.
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FIGURA 2: Frames 5-8

Fonte: MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDÍGENA, 2017, online.
A infância, discursivamente, marca o espaço de existência ao mesmo tempo em
que simboliza resistência: é o discurso feito em carne segundo o qual a comunidade,
o povo, a cultura e a língua continuam. Continuam, porque existem. Continuam,
porque resistem. As imagens de sofrimento que, no vídeo, mobiliza assuntos espinhosos, como a questão do suicídio indígena e da concentração desse povo às rodovias
(em situação de vulnerabilidade social), que são contrapostos aos cenários idílicos da
natureza brasileira (é uma memória da Carta de Caminha) e de crianças indígenas
brincando. Crianças de que se está furtando a possibilidade de futuro. Outra face
da humanização é o despertar da responsabilidade e da necessidade da luta social.
Processo de sensibilização que retira força do contraste, por exemplo, de crianças na
escola (frame 6), e dos corpos adultos indígenas multilados (frame 8), bem como da
fragilidade infantil em relação ao adulto, imageticamente, “covarde” (frame 7) – metáfora da relação dos povos indígenas com o Estado, segundo leitura possível.
Responsabilizar a quem? E luta social de quem? Esses dois questionamentos
que tratam do endereçamento de materialidade cinematográfica contêm, em seu
bojo, reflexão sobre os efeitos de indústria cultural e a produção cada vez maior de
materiais de linguagem que circulam, abrangendo enorme quantidade de pessoas. É
a tarefa da mídia – palavra que provém da tradução aportuguesada da palavra em
inglês “médium”, cujo plural é “media” (CHAUÍ, 2006) – “mediar” complexa relação
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do “real” e dos sujeitos. Complexa, porque não é transparente. Há profunda opacidade em todo processo de formulação, apreensão e circulação das verdades sociais
marcadas como estão pela linguagem. Entre as palavras e as coisas há larga crosta
sígnica, terreno da opacidade.
Chauí (2006), ancorada na perspectiva “aurática”7 de Walter Benjamin (1987)
e dos teóricos da escola de Frankfurt, problematiza duramente os efeitos dos meios
de comunicação em massa, dos mass media e da assim chamada “condição pós-moderna”. Para a filósofa, a circulação em série de textos, imagens, músicas, filmes, etc.,
produzidos em série sob o imperativo do gosto (e, portanto, do potencial econômico), destitui autonomia do pensamento e das artes. Isso porque
[...] a profundidade do tempo e seu poder diferenciador desaparecem sob o poder
instantâneo. Por seu turno, a profundidade de campo, que define o espaço da percepção, desaparece sob o poder de uma localidade sem lugar e das tecnologias em
sobrevoo. Vivemos sob signo da telepresença e da teleobservação, que impossibilitam diferenciar entre a aparência e o sentido, o virtual e o real, pois tudo nos é imediatamente dado sob a forma da transparência temporal e espacial das aparências,
apresentadas como evidentes. (CHAUÍ, 2006, p. 34).

O efeito da volatilidade e do efêmero descontínuo, segundo Chauí (2006), esgota o presente, compreendido, assim, como “instante fulgaz”. O efeito primeiro
de tamanha dispersão, analisa a autora, é a “despolitização”: “[...] a prática é substituída pelo pseudoconhecimento, pelo olhar irresponsável, por uma contemplação
superficial despreocupada e satisfeita. O mundo vira espetáculo do espetáculo da comunicação” (BLANCHOT apud CHAUÍ, 2006, p. 34)8. “(Des)politizar”, bem como
“humanizar”, nesse sentido, refere-se notavelmente à problemática do poder. Há, no
entanto, uma contradição evidente: nesse caso específico, o chamado à luta partiu de
um vídeo, peça da cultura destinada às massas.
Consideramos que toda prática de poder pressupõe gestos de resistência. Esse
é um deslocamento teórico em relação ao quadro ortodoxo da teoria marxista, que
dicotomiza as relações de forças em duas instâncias bem delimitadas e assimétricas
(como as de opressor e de oprimido). A inovação foucaultiana é compreender que
“[...] o poder não é objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída historicamente” (MACHADO, 2015, p. 12). Como se discutiu anteriormente,
isso significa dizer que o poder é algo que se exerce, que funciona, “[...] e funciona
Benjamin (1987) trata da singularidade do objeto, que lhe garantiria autenticidade e o poder de remeter à
tradição que lhe constitui: “Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.” (BEIJAMIN, 1987,
p.170). A tese do autor é que o comunismo politizaria a arte ao passo que o fascismo a estetizaria em nome
da manipulação ideológica.
8
BLANCHOT, Maurice. L’entrétien infiniti. Paris, Gallimard, 1978, p. 358.
7
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como uma maquinaria, como uma máquina social que não está situada num lugar
privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social” (MACHADO, 2015, p. 18).
É de se supor que o movimento contemporâneo da difusão das assim chamadas
“mídias digitais” 9 (BRAGA, 2015) cria espaços de fala não diretamente relacionados
a corporações comerciais. Virtualmente, nas redes sociais, qualquer um, inclusive sob
anonimato, pode dizer qualquer coisa (a “telepresença”), ainda que esteja sob forte
regulamentação e vigilância dos pares. Em certo sentido, a Internet criou condições
de possibilidade de maior visibilidade às causas das minorias, o vídeo em análise é
prova disso. Terreno que não se abre sem uma ordem de contestações e que também
não é, em si, resolução dos conflitos na busca por uma sociedade mais igualitária.
Longe disso. É sim um espaço que “reinventou” os modos pelos quais produtores
de “conteúdo” fazem veicular discursos. Ativismo digital ou “midiativismo” está a
favor da causa indígena na medida em que fomenta visibilidade a um povo que é, geralmente, excluído ou morto (“Tal como o povo Kadiwéu e o Panará”). Visibilidade
que retira sua força pelo que é múltiplo: as vozes em conjunto, em tom confessional
(fundo preto atrás de cada pessoa que fala no videoclipe), tem como fio condutor a
defesa da vida: gesto de resistência, artisticamente produzido.
3 Midiativismo: ver a história ao avesso
Pois guaranis e makuxis e pataxós
Estão em nós, e somos nós, pois índio é nós;
É quem dentro de nós a gente traz, aliás,
De kaiapós e kaiowás somos xarás,
(RENNÓ, 2017, online).

A questão dos povos autóctones do Brasil é complexa. Envolve fatores sociais,
culturais, históricos, legais, econômicos, enfim. A luta pelo direito às terras envolve
antagonismo dos latifundiários, “ruralistas”, e, nessa batalha (não só discursiva), o
sujeito indígena tem sofrido todo tipo de violência – processo que se desenrolou,
9
Braga (2015), ao tratar das mídias digitais, chama a atenção para o fato de que o que as caracteriza são
diferentes modos de “remissividade” se comparadas ao registro analógico: “Por conseguinte, dizer que ‘tanto
x quanto y partilham do mesmo predicado’ é uma asserção que evidencia a constituição de uma relação. Diferente será, pelo contrário, afirmar que ‘x está conectado a y’. Aqui, nesta segunda asserção impera um processo semiósico indexical; e é a partir deste, que se podem avaliar as implicações e consequências da remissividade para estruturação das formas reflexivas do pensamento. Neste caso, como a remissividade contém
uma natureza semiótica indexical, o ato de remeter implica, na sua elementaridade processual, a geração e
constituição do binómio ‘indexante-indexado’. No universo digital, o ‘indexante’ pode assumir as formas de
ícone, conceito, imagem, etc. Da mesma maneira que, no interior do hipertexto digital, as remissões ocorrem
não apenas entre caracteres, imagens, sons – um médium remete para outro medium”. (BRAGA, 2015, p. 21).
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aliás, por toda a história brasileira posterior à chegada dos portugueses em 1500. O
etnocentrismo impõe a própria palavra “descobrimento” ao acontecimento amplamente marcado em historiografia oficial – o primeiro apagamento da existência do
outro que aqui já vivia.
Certos discursos, por vezes, retomam memórias segundo as quais o indígena
não teria legitimidade, porque teria se “contaminado” com os bens de consumo da
sociedade brasileira, supostamente “desenvolvida” e “civilizada”. Os sujeitos não seriam, sob essa lógica, “índios” e, portanto, não poderiam gozar dos seus direitos
(como o de sua própria terra). Essa é uma forma de violência que estrutura o senso
comum e que sinaliza importância do debate proposto pelo vídeo: ele inverte o olhar
homogeneizante, ou seja, o regime de olhar que entende a diferença como pretexto de
marginalização e cria condições de possibilidades para a compreensão das identidades étnicas como fonte da diversidade. Tomando por base série de recursos audiovisuais (como a leitura “cantada” da poesia e rostos conhecidos de artistas brasileiros),
a materialidade de linguagem enfatiza a beleza de um povo (frame 9) que impõe existência e, para tal, expressa resistência (frame 10).
FIGURA 3: Frames 9-10

Fonte: MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDÍGENA, 2017, online.
A brevidade do filme e a beleza dos recursos gráficos contam a história com
linguagem que a sociedade contemporânea está acostumada: com movimentos de
câmera rápidos, com trabalho primoroso do significante na composição de rimas,
com agenciamento do corpo, retratando o sujeito indígena em diferentes lugares (em
suas terras, em prédios públicos onde as decisões são tomadas), e temporalidades
(da memória história ou do ciclo que constantemente se inicia): “Dermarcação já!”,
“Deixa o índio lá!”.
Sob o dispositivo da preservação e valorização indígena, a materialidade de
linguagem em análise tece, a partir dos inúmeros fios que a constituem, o lugar do
outro da história. O espectador é conduzido a problematizar a já arraigada “identi-
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dade nacional” sob posição inversa. Posição que, paradoxalmente, também é nossa
como povo brasileiro (vide epígrafe). Eis um exercício de reflexão suscitada pela mídia, construtora da “história do presente” (GREGOLIN, 2007). Eis um exercício de
luta política:
Já que depois que o enxame de Ibirapueras
E de Maracanãs de mata for pro chão,
Os yanomami morrerão deveras,
Mas seus xamãs seu povo vingarão,
E sobre a humanidade o céu cairá,
Demarcação já!
(RENNÓ, 2017, online).

Considerações finais
Chauí (2006) considera que o efeito da despolitização é resultado, em partes,
do jogo de simulacro que opera a mídia (brasileira), projetando um leitor médio que
necessita ser entretido, alienado da participação do/no jogo democrático. No entanto, contemporaneamente, há que se destacar que a “revolução dos meios digitais”
impactou profundamente as estruturas e processos dos meios de comunicação em
massa. Esse “impacto” perturba sistemas políticos, culturais, econômicos e midiáticos (ALMEIDA, PAIVA, 2014), de modo que o imperativo da aplicação de um sistema
quase análogo ao fabril na cobertura de notícias pelas grandes corporações é “ameaçado” pelas chamadas “mídias alternativas”, “massa da mídia”, as quais impõem
diferentes processos de formulação, apreensão e, em especial, circulação enunciativa
em escala global (haja vista o advento da internet).
Segundo Almeida e Paiva (2014), são facilidades operacionais de produzir
transmissões em rede: 1) “cobertura pulverizada e simultânea”, que permite múltiplos pontos de vista sobre um dado acontecimento, assim como permite cobertura
visual de diferentes ângulos (grande parte da população tem smartphones com acesso
à câmara de vídeo amadora); 2) “ininterruptividade das transmissões”, que depende
do acesso à cobertura de internet; e 3) “instantaneidade e espontaneidade”, que marca uma quebra em relação ao cânone jornalístico e aos espaços tradicionais de fala.
Neste estudo, analisamos uma peça que se presta a divulgar a luta dos indígenas pela terra, pelo território, pelo espaço da existência. Com vários atores famosos
e inúmeros recursos de edição, a materialidade de linguagem marca-se como gesto de
resistência contra padrão normatizador que se funda no senso comum para o qual o
indígena é cidadão menor, cuja vida importa menos. Entre toda riqueza enunciativa
da peça, elencamos dois aspectos prioritários que, à luz do dispositivo da preservação
e valorização indígena, sustenta a produção da verdade no jogo do exercício de po-
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der: o lugar e o tempo. A reflexão suscitada pelo filme, segundo leitura possível, está
alinhavada com os lugares a que o indígena pertence e pode ocupar (dentre os quais
a dinâmica do território) e a temporalidade da rememoração de um passado nefasto
(da colonização, da ditadura militar, etc.), que poderá vir a ser também futuro.
A beleza das fotos de natureza choca-se com a realidade asséptica dos latifúndios. A promessa de um novo dia (no início do filme) relaciona-se à presença de
crianças, que brincam, que estudam e que são submetidas a situações de violência. Trata-se de uma trama discursiva, cuja exterioridade e as margens enunciativas
(FOUCAULT, 2008) retomam memórias e constituem identidades (BAUMAN, 2012;
WOODHARD, 2014) acerca do objeto posto em causa: o indígena. O midiativismo,
no sentido de luta política, tem seu mérito do fato de lançar luz àquilo que se quer
apagar, promover visibilidade à causa dos direitos dos povos originários do Brasil.
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RESUMO
A narrativa jornalística da mídia tradicional brasileira tem sido confrontada por diferentes relatos, provenientes de grupos de jornalistas e ativistas sociais, em busca
de notícias independentes do capital mantenedor da grande imprensa. A partir das
Jornadas de Junho de 2013, intensificaram-se as iniciativas que buscam praticar o jornalismo independente e comprometido com o social, focado em produção de notícias
que não têm espaço na grande mídia. O objetivo deste capítulo é identificar como o
midiativismo se dá nas redes sociais digitais, a partir do estudo de caso dos Jornalistas Livres, fundado em março de 2015, com a proposta de ser um espaço de oposição
às práticas centralizadoras da grande mídia brasileira. Observou-se as publicações
dos Jornalistas Livres durante o dia 30 de junho de 2017, data da Greve Geral contra
a perda de direitos com a Reforma Trabalhista. Como resultados, observa-se que o
Twitter é a rede mais utilizada, com números de postagens muito superiores às demais e ao site. A partir daí, conclui-se que os Jornalistas Livres falham ao não utilizar
as potencialidades das mídias sociais, com estratégias para mobilização.
PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Jornalistas Livres. Convergência. Jornalismo.
Redes sociais digitais.
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Os jornalistas livres e militância virtual:
representação de movimentos sociais ocupando
espaços digitais
Introdução
Em junho de 2013, as principais capitais brasileiras foram tomadas por manifestações populares que tiveram como mote o aumento de vinte centavos na passagem
de ônibus, metrôs e trens urbanos em São Paulo capital. À pauta primeira foram adicionadas uma série de inquietações populares, em que transparecia a indignação com
a corrupção sistêmica e com os altos gastos para a estruturação do País ao receber a
Copa das Confederações, naquele mesmo mês, e, um ano depois, a Copa do Mundo
de Futebol. O mote “Não é por R$ 0,20” espalhou-se rapidamente, assim como outras frases de efeito. Braga (2013, p. 55) aponta que o movimento foi “politicamente
multiforme”, enquanto Antunes (2013, p. 39) indica que a população brasileira estava
saturada com o descaso governamental com o atendimento às garantias da Constituição de 1988, em especial com a exclusão dos pobres aos equipamentos públicos
“Padrão Fifa”, em alusão aos estádios construídos ou reformados para atender às
exigências da realização da competição de futebol.
A repressão policial às manifestações, em especial à de 13 de junho de 2013,
levou novos personagens às ruas, enquanto o afastamento de partidos e vieses políticos foi solicitado. A Mídia Ninja tomava espaço, transmitindo, via telefones móveis,
os protestos e a repressão policial, “[...] com múltiplos pontos de vista invisíveis na
mídia tradicional.” (online)1. Em entrevista ao Nexo Jornal, quatro anos após as Jornadas de Junho, Bruno Torturra, idealizador da Mídia Ninja, aponta que “[...] Junho
abriu uma janela para a rua. Cada vez mais acho que foi um fenômeno comunicacional com implicações políticas, mais do que um fenômeno político com implicações
comunicacionais.” (online)2. Durante as manifestações, a atuação da mídia tradicional sofreu críticas: eram apontadas parcialidade e ausência de reportagens sobre as
motivações dos protestos, visto que a imprensa, de forma geral, encarregou-se de
rotular os participantes de “vândalos” e “baderneiros”.
As reivindicações das Jornadas de Junho passaram, também, pelas solicitações
de ampla cobertura midiática, algo que não aconteceu e que, na sequência, levou à
ampliação da forma de atuação da Mídia Ninja, que se utilizou de recursos das redes
Disponível em: <http://midianinja.org/quem-somos/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram>. Acesso em: 29 ago. 2017.
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sociais digitais e do potencial de espalhamento3 de suas publicações para atingir o público. Novos sites de mídia independente, que têm o ativismo midiático como mote,
surgiram a reboque. Em 12 de março de 2015, um grupo de jornalistas brasileiros
fundava o Jornalistas Livres, “[...] uma rede de coletivos originada na diversidade”
(online)4. Em seu manifesto, o grupo aponta:
Existimos em contraponto à falsa unidade de pensamento e ação do jornalismo
praticado pela mídia tradicional centralizada e centralizadora. Pensamos com nossas próprias cabeças, cada um(a) de nós com sua própria cabeça. Os valores que
nos unem são o amor apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos
humanos. (online)5.

Ainda em março de 2015, foram criados canais de comunicação do coletivo
em plataformas de divulgação e em redes sociais digitais, apresentados na homepage
de seu site6, na seção Nas redes nesta ordem: Facebook7, Twitter8, YouTube9 e Instagram10. Os quatro canais estão ativos e, aliado a eles, o site dos Jornalistas Livres
publica textos jornalísticos exclusivos. As redes, por sua vez, além de serem usadas
para replicar os conteúdos publicados no site, trazem também publicações de links
de outras autorias.
O objetivo deste capítulo é mostrar como o midiativismo se dá na atuação dos
Jornalistas Livres, tanto em seu site, como em suas redes sociais digitais. Para tanto,
analisamos o trabalho desenvolvido e publicado pelo coletivo em 30 de junho de 2017.
1 Midiativismo
A relação entre o poder político e a mídia é antiga, sendo, como aponta Castells (1996, p. 367), complexa e indireta, mesmo que haja um processo de interação
entre canal e audiência. “[...] sem a mídia, não há meios de adquirir ou exercer poder.
Portanto, todos acabam entrando no mesmo jogo, embora não da mesma forma ou
com o mesmo propósito.” O autor chama a atenção para a maior penetrabilidade dos
O conceito de espalhamento – ou propagabilidade –, a partir de Jenkins, Green e Ford (2014), será trabalhado mais adiante.
4
Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
5
Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
6
Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
7
Com 862.468 “curtidores”. Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/>. Acesso em: 29
ago. 2017.
8
Com 227 mil seguidores. Disponível em: <https://twitter.com/j_livres>. Acesso em: 29 ago. 2017.
9
Com 18.614 inscritos no canal. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCjwyfg7vfsScSPfzPyW
kEUg/videos>. Acesso em: 29 ago. 2017.
10
Com 111 mil seguidores. Disponível em: <https://www.instagram.com/jornalistaslivres/. Acesso em: 29
ago. 2017.
3
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meios eletrônicos de comunicação em relação ao público, o que traz as informações
políticas para o espaço da mídia. “Tudo o que fica fora do alcance da mídia assume a condição de marginalidade política.” (CASTELLS, 1996, p. 368). Assim, para
“existir” e ser reconhecida pelo público, uma determinada pauta política deveria ser
endossada pela grande mídia. Dessa forma, muitas discussões que não interessam aos
poderes e à mídia passaram despercebidas e foram ignoradas pelo grande público.
Porém, a comunicação de massa, baseada no modelo “de um para muitos”,
perdeu sua centralidade no cenário comunicacional, em especial com a entrada em
cena do componente digital, mais precisamente da Internet. Em um processo não
encerrado, a disponibilidade das tecnologias de produção e emissão de conteúdos,
em dispositivos acessíveis, tanto em formas de uso como em preço, trouxe para o público a possibilidade de criar, produzir, disponibilizar, publicar e compartilhar textos,
imagens, fotos, vídeos e áudios com seus pares, sem a necessidade de contar com os
conglomerados de mídia. Além de temas amplos e de interesse geral, as tecnologias
digitais possibilitaram a proposição de assuntos considerados nichos e, ainda, ações
de cidadania. O uso de plataformas de publicação livre, como as páginas pessoais
e os blogs, possibilita a divulgação e coloca públicos em contato com ações. Nesse
contexto, é importante ressaltar a interatividade que, como aponta Santaella (2004,
p. 151), permite feedback imediato para publicadores.
A palavra interatividade está nas vizinhanças semânticas das palavras ação, agenciamento, correlação e cooperação, das quais empresta seus significados. Na ligação com o termo ação, a interatividade adquire o sentido de operação, trabalho e
evolução. Da sua ligação com agenciamento vem o sentido de intertrabalho. Na
vizinhança com o termo correlação, a interatividade ganha o sentido de influência
mútua e com o termo cooperação adquire os sentidos de contribuição, coagenciamento, sinergia e simbiose. (SANTAELLA, 2004, p. 153).

Segundo a autora, a interatividade na comunicação remonta ao início dos anos
1930, quando o rádio apresentava potencialidades de participação democrática dos
ouvintes. Porém, a mídia de massa apresenta-se mais como reativa do que como interativa. Santaella (2004, p. 157) indica, a partir da leitura de Thompson, que os meios
massivos estabelecem uma relação de “quase-interação mediada”, não a interação
em si – apenas o telefone é considerado, entre os meios de comunicação anteriores à
Internet, realmente interativo.
As redes sociais digitais, no entanto, promovem a ligação de pessoas com os
mesmos ideais e aspirações, trazendo a interatividade e a cooperação à tona. As redes sociais digitais “[...] apresentaram-se, então, como importante mecanismo para
aglutinação da indignação e, num passo seguinte, para a implementação de ações
autônomas nas ruas.” (ANDRADE, 2016, p. 46). Para Di Felice (2017), as redes, que
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ele chama de personal midia, marcam uma nova forma de participação, “[...] que permite a cada indivíduo, por si mesmo, não só acessar diretamente informações, mas
exprimir, de modo original, sua participação.” (DI FELICE, 2017, p. 189). Santaella
(2016, p. 63) lembra que as praças públicas, as interrupções dos fluxos de trânsito e
outros meios de visibilidade utilizados pelos movimentos sociais são acelerados e
ampliados com o uso das redes digitais, em especial com os dispositivos móveis.
Andrade (2016, p. 80) aponta que é preciso pensar no conceito de mídia alternativa – aquela que se opõe, de diversas formas, à mídia tradicional e se conecta
amplamente com os movimentos sociais – para se pensar o midiativismo. Assim,
pautas que são deixadas de lado pela grande mídia, devido a interesses econômicos,
políticos, sociais ou outros, encontram espaço nas mídias alternativas. Ainda segundo o autor, as diferenças entre mídia alternativa e mídia livre precisam ser registradas.
Entende-se mídia livre como um conjunto de investidas independentes que têm
como norte o acesso à informação e ao conhecimento e a democratização dos processos comunicativos, atuando em prol de uma sociedade mais justa e igualitária,
em consonância com as particularidades socioculturais. (ANDRADE, 2016, p. 82).

Note-se que a democratização do processo de comunicação é ponto essencial
para a mídia livre, que ainda é contrária ao direcionamento da linha editorial dos
veículos a partir de suas fontes de financiamento: estas não podem intervir nas decisões de pauta e de cobertura jornalística que pretendem por dar voz às minorias e
aos grupos sociais que não possuem força política para se verem representados na
mídia tradicional. O movimento da mídia livre amplia seu raio de ação com o uso das
potencialidades comunicacionais oferecidas pelo componente digital, trabalha com
a cooperação na produção de conteúdos, a partir de seus quadros e de colaboradores
externos, oferecendo pluralidade de visões e de vozes sobre os temas tratados. Está
em jogo a possibilidade de expressão, levada a quem, até então, não teria acesso às
mídias tradicionais.
O termo midiativismo é proposto por Andrade (2016), em oposição às mídias
alternativa e livre. Ele reforça, no midiativismo, a atuação solidária e movida pela necessidade de se alterar o modo de vida atual, com a militância de ação direta nas ruas
e também nos meios de comunicação que se é possível deter, buscando a propagabilidade das ações para que seja possível atingir um maior número de pessoas e mudar
mais perspectivas. Assim, para o autor, o midiativismo proporciona um aumento da
teatralização das ocupações das ruas para ampliar a visualização, a propagação e o
engajamento político. Sendo assim,
[...] o midiativista é um sujeito, portador de uma vontade solidária, que empreende
ação direta transgressiva-intencional e vê a sua capacidade de intervenção social lo-
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calizada sendo potencializada, pari passu à implementação da intervenção ativista,
por meio de um registro midiático que visa amplificar conhecimento, espraiar informação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa.
Decorre dessa postura o midiativismo e não o contrário, compreendendo mais o
lugar do indivíduo do que das instituições, grupos ou coletivos. (ANDRADE, 2016,
p. 102).

O autor enfatiza que “[...] a mera mediação da informação, no relato dos fatos,
não constitui o midiativismo [...]” (ANDRADE, 2016, p. 102).
Em adição ao conceito de midiativismo, e levando em consideração a questão
das redes sociais digitais, caras às pesquisas aqui apresentadas, introduz-se o conceito
de net-ativismo, apresentado por Di Felice (2017) e chamado de ativismo de rede por
Andrade (2016). Di Felice aponta a disseminação de formas de conexão tanto por
dispositivos móveis (computadores portáteis, celulares, tablets e outros), como por
redes sociais digitais, que conectam, em tempo real, pessoas, dados, informações,
territórios e aparelhos. O autor indica que a conexão entre as pessoas, por meio de
“colaboração interativa e sociotécnica”, contribui para a “construção de interações
reticulares complexas”, que indicam a “[...] criação de um processo de comunicação
colaborativa entre as diversas arquiteturas informativas (site, blog, comunidades virtuais etc.), os dispositivos de conexão (smartphones, tablets, computadores etc.), os
bancos de dados e as pessoas a esses conectadas” (DI FELICE, 2017, p. 100). Como
indica Santaella (2004, p. 163), não há mais emissão de mensagens, mas de rotas para
que haja navegação e conexão.
2 Midiativismo e convergência de mídias
Buscando delinear o atual cenário comunicacional, que potencializa o uso dos
meios de produção e difusão de notícias para movimentos sociais, recorremos à abordagem de ecologia dos meios. Scolari (2015) defende que se trata de uma teoria generalista por abarcar quase todos os aspectos da comunicação. Para o autor,
[...] a ecologia dos meios não se concentra em nenhum meio especificamente [...]
nem a um período de tempo limitado: sua reflexão começa com a aparição da linguagem, segue com a transição da oralidade a escritura, chega até nossos agitados
dias de vida digital e em algumas ocasiões não se recusa a delinear cenários futuros.
(SCOLARI, 2015, p. 11, tradução nossa)11.

Tradução nossa para: “La ecologia de los medios no se concentra en ningun medio en especial – es uma
teoria transmedia a todos los efectos – ni a un período de tiempo limitado: su reflexión comienza con la aparición del linguaje, sigue con la transición de la oralidad a la escritura, llega hasta nuestros agitados dias de
vida digital y en algunas ocasiones no renuncia a delinear escenarios futuros.”

11
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A metáfora ecológica aplicada aos meios desdobra-se em pelo menos duas interpretações: a dos meios como ambientes e como espécies. No primeiro caso, as
mídias, como tecnologias, geram ambientes e situações que afetam os sujeitos que as
utilizam, como exemplo o impacto que geram na rotina do usuário ou pela percepção
do conteúdo que é veiculado. Já no segundo, os meios são como espécies que precisam se adaptar para sobreviver.
Em referência à segunda situação, as mídias não devem ser observadas nem
estudadas isoladamente, pois interagem umas com as outras e, consequentemente, se
modificam. Aquelas consideradas massivas, como jornal, rádio e televisão, coexistem
com as novas – as digitais – e ainda assim mantêm representatividade entre uma proliferação de novas linguagens e estratégias que surgiram nesse ecossistema em decorrência da capacidade de transformação e adaptação.
Denominamos essas mutações como midiamorfose (FIDLER,1998), conceito
que explica as transformações dos meios de comunicação como resultado de interações entre necessidades percebidas, pressões políticas e de competência e de inovações
sociais e tecnológicas (FIDLER, 1998, p. 21). As manifestações e engajamentos políticos que tomam conta das ruas já eram pautas para os meios de comunicação de
massa. Entretanto, a transformação das mídias em decorrência da midiamorfose permite que essas informações saiam do controle hegemônico das grandes mídias e encontrem espaços com produções mais democráticas, como a Internet, por exemplo.
Acrescenta-se a convergência a esse cenário, um processo que Jenkins (2009)
acredita representar a mudança de paradigmas, já que “[...] estamos entrando numa
era de longa transição e de transformação no modo como os meios de comunicação
operam” (JENKINS, 2009, p. 148). A convergência torna inevitável o fluxo de conteúdo pelas múltiplas plataformas e a circulação de informação depende fortemente da
participação ativa dos sujeitos envolvidos.
Essa construção coletiva é uma das feições do midiativismo, reforçada pelas
mídias digitais e pela cultura da convergência, voltada para a circulação de conteúdo.
Cada produção possui um potencial de propagabilidade, modelo em que existe uma
crescente colaboração de todos os envolvidos – produtores, colaboradores e propagadores –, além de uma perda da distinção desses papéis. Para Jenkins, Green e Ford.
(2014),
[...] a ‘propagabilidade’ se refere aos recursos técnicos que tornam mais fácil a circulação de algum tipo de conteúdo em comparação com outros, às estruturas econômicas que sustentam ou restringem a circulação, aos atributos de um texto de mídia
que podem despertar a motivação de uma comunidade para compartilhar material
e às redes sociais que ligam as pessoas por meios da troca de bytes significativos.
(JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 26-27).
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Alguns dos recursos técnicos podem ser, por exemplo, a presença de botões de
compartilhamento nas produções para redes sociais ou a possibilidade de download
de formatos, como vídeos, áudios, entre outros. Em relação ao conteúdo, apontamos
como mais propagáveis aqueles que geram interesse e tendem a estimular a participação da audiência – como debates políticos e esportivos – e, por proporcionarem
grande envolvimento, refletem diretamente na manifestação por parte do público,
que quer contribuir, opinar e ser ouvido. Como aponta Di Felice:
[...] graças à banda larga e à difusão da internet fototônica com fibra ótica, desenvolveu-se uma ecologia do ativismo que presenciaria, além do nascimento em rede
das mais diversas formas de ativismo, a participação de atores informáticos e de
arquiteturas de interação como o Facebook, o Twitter, assim como aquela dos sites
de compartilhamento de vídeos como o YouTube, os quais contribuíram para o
desenvolvimento das ações dos cidadãos individuais, colaborando para a criação de
ecologias net-ativistas. (DI FELICE, 2017, p. 182).

Os Jornalistas Livres, rede de coletivos de jornalistas que surgiu no contexto
das Jornadas de Junho de 2013, contribuem para esse cenário ativista com produções voltadas à circulação e à propagação de informação. O grupo foi criado em 12
de março de 2015, com o objetivo de trazer à tona uma narrativa jornalística independente à da mídia tradicional e, também, restaurar a confiança da população no
jornalismo. Seu manifesto, publicado na aba “Quem somos”12 do site, foi assinado
por 1.114 pessoas, ali listadas. Ainda no mês de março de 2015, os Jornalistas Livres
abriram perfis no Facebook, no Twitter, no Instagram, e no YouTube.
Um vídeo de 3m28, publicado originalmente no YouTube no dia 23 de maio
de 2015, está presente na aba “Como Surgiu”13. Nele, a jornalista Carolina Trevisan
aponta a criação do grupo vindo da necessidade de se contar, a partir da rua, o que
se dava nas manifestações marcadas para os dias 13 e 15 de março de 2015. Larissa
Gould, também jornalista, utiliza o termo “contranarrativa” ao contar como a proposta da rede se estabelece. Bia Abramo enfatiza que são jornalistas distantes das
mídias tradicionais, envolvidos ou não com movimentos sociais, colocando em pauta
tanto a mídia alternativa quando a mídia livre e o midiativismo. O fotógrafo Rafael
Vilela pontua que são vários coletivos do Brasil unidos, que viram precisar de um
passo além do que se pautarem pela independência. O colaborativo é levado para a
discussão, assim como a democracia dos meios de comunicação e as formas de financiamento que não intervenham na linha editorial.
Na aba “Quem somos”, a questão da democratização da mídia é apontada,
sendo que o grupo considera a mídia tradicional antidemocrática:
12
13

Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 19 ago. 2017.
Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/como-surgiu/>. Acesso em: 19 ago. 2017.
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#JornalistasLivres nos opomos aos estratagemas da tradicional indústria jornalística (multi)nacional, que, antidemocrática por natureza, despreza o espírito jornalístico em favor de mal-disfarçados interesses empresariais e ideológicos, comerciais e
privados, corporativos e corporativistas.
[...]
#JornalistasLivres lutamos pela democratização da informação, da comunicação e
da vida em sociedade, contra a ditadura de pensamento único instalada dentro das
redações convencionais. Agimos por espírito público, jamais por interesses privados.
Produzimos reportagem, crônica, análise, crítica, nunca publicidade ou lobby privado. Somos jornalistas-cidadãs e jornalistas-cidadãos, comprometid@s a informar
sob a égide da cidadania e do combate às desigualdades. Trazemos notícias d@s
frac@s e oprimid@s, sabendo que individualmente também somos frac@s e oprimid@s, mas TOD@S JUNT@S SOMOS FORTES.
[...]
Tod@s @s #JornalistasLivres somos pontos importantes em um mesmo nível de
acesso à informação, manifestação, ação, decisão e responsabilidade. Apostamos
na multiplicação de nós mesm@s e no livre compartilhamento do que produzimos,
salvaguardados o compromisso ético e os direitos individuais de autoria. Convidamos tod@s a se somarem na construção desse processo colaborativo, a organizer
seus próprios coletivos em seus estados, cidades, bairros, comunidades, a ser #JornalistasLivres. (online)14.

A proposta de atuação dos Jornalistas Livres leva em consideração, também, o
que é levantado por Di Felice (2017), ao caracterizar o net-ativismo: as redes sociais
fazem parte da atuação da rede, “[...] dando forma a um tipo de participação se limites definidos.” (DI FELICE, 2017, p. 162).
3 Jornalistas Livres em 30 de junho de 2017
Com o olhar voltado para ferramentas que têm potencial de promover o midiativismo, buscamos observar a utilização dos diversos canais de mídias pelo grupo
Jornalistas Livres, objetivando mapear as redes sociais digitais e as estratégias de engajamento que são recorridas pelo coletivo de jornalistas. Para divulgar suas produções, utilizam-se do Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, além de um site oficial.
Inicialmente, partimos do pressuposto que os conteúdos veiculados pelas plataformas digitais possuem grande engajamento do público por se tratarem de espaços
desprovidos da hegemonia das grandes mídias e, por isso, optamos por analisar essas
plataformas. Recorremos à análise de conteúdo e, em seguida, ao estudo de caso
comparado (YIN, 2010) como ferramentas metodológicas para este trabalho. Essa
última é aplicada apenas nas redes sociais online para estruturar a visualização dos
dados e o uso que se faz desse espaço pelo coletivo de jornalistas.
14

Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/> . Acesso em: 19 ago. 2017.
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Como unidades de registro, baseamo-nos em quatro15 itens apontados por
Palacios e outros (2002) para análise de portais de webjornalismo: interatividade,
multimidialidade, hipertextualidade e personalização, que foram em subunidades,
adaptando-se, de acordo com a plataforma observada. Abaixo, apresentamos a ficha
aplicada nas matérias do site:
Quadro 1 – Ficha de análise de conteúdo para o site

Fonte: Elaborado pelas autoras.
Na interatividade, observa-se a disponibilidade de espaço para comentários
dos usuários, as possibilidades de compartilhamento, informações de contato com
os autores e com a página, permissão de download e presença de etiquetagem de conteúdo. Na multimidialidade, busca-se observar os formatos utilizados para compor a
narrativa, enquanto na hipertextualidade, a presença de hiperlinks – separados entre
internos, que direcionam para dentro do próprio site, e externos, que direcionam
para outras páginas. Na personalização, observou-se a possibilidade de assinar uma
newsletter, cadastramento de usuário e adaptação do layout para dispositivos móveis.
Palacios e outros (2002) usam um quinto elemento em suas análises, a memória, que deixamos de lado aqui
por questões funcionais, já que observamos matérias do site oficial e publicações nas redes sociais do coletivo.

15
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Já para as redes sociais digitais, limitamo-nos a observar, na interatividade, a
quantidade de comentários e compartilhamentos, disponibilidade de contato com a
página/perfil e a etiquetagem de conteúdo utilizada. Na multimidialidade, a utilização de vídeo, fotografia e texto. Na hipertextualidade, os links separados entre internos e externos; e na personalização a opção de “ver primeiro” a postagem daquela
página/perfil. Abaixo, a tabela utilizada:
Quadro 2 – Ficha de análise de conteúdo para redes sociais

Fonte: Elaborado pelas autoras.
O período de análise concentra-se em 30 de junho de 2017, dia em que milhares de brasileiros foram às ruas em protesto contra as articulações para a reforma
da previdência. No período analisado, foram postadas sete matérias no site oficial
dos Jornalistas Livres; entretanto, considerando nosso recorte de tema, quatro delas
dizem respeito às manifestações ocorridas. O corpus total é composto por quatro
matérias escritas para o site dos Jornalistas Livres, cinco postagens no Facebook,
41 no Instagram e 222 tweets. Não foi produzido nenhum conteúdo para o canal no
Youtube na data estipulada. Iniciaremos nossa análise pelo conteúdo do site, que,
para observação empírica, foi organizado da seguinte maneira:
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Quadro 3 – Publicações encontradas no site Jornalistas Livres
Texto
1

2

Título
Luta contra as reformas de Temer contagia todo o Brasil1
Planta-se algo neste país. O que brotará veremos nos próximos meses
O Brasil luta contra as reformas de Temer2
Balanço da manhã registra manifestações, bloqueios de vias e protestos em todos
os estados do país
Povo vai às ruas contra as reformas em todo o Paraná3

3

4

Fim da aposentadoria e dos direitos trabalhistas paralisam postos de trabalho em
todo o estado
Os gritos de “Fora Temer, fora Golpista” voltam às ruas de BH4
Por Franci Brito (fotos e texto), especialmente para os Jornalistas Livres

Fonte: Elaborado pelas autoras.
Ao aplicarmos a ficha desenvolvida para os conteúdos postados na página oficial na web, observamos que, em relação à interatividade, há um espaço no final da
matéria destinado aos comentários dos internautas. No entanto, registrar um comentário só é possível de duas maneiras: 1) preenchendo o nome, E-mail (obrigatórios)
e endereço de site próprio; 2) estando logado no Wordpress, Facebook, Google+ ou
Twitter. O Texto 1 possui dois comentários, o 2 apenas um, o número 3, três e o Texto 4, nenhum. Os Jornalistas Livres não interagem com os usuários, não há registro
de nenhuma conversa nesse espaço.
É possível compartilhar as matérias de sete maneiras: por meio dos ícones ilustrativos do Facebook, Whatsapp, Twitter, Google+, Telegram e E-mail, além de haver
o ícone de impressão. Para a primeira rede social, há um contador de compartilhamentos: 303, 432, 358 e 351 vezes para a primeira, segunda, terceira e quarta matérias, respectivamente. Não é possível compartilhar formatos específicos (foto e vídeo)
individualmente.
Não foi encontrada forma de contato com os autores dos textos nas matérias.
Há indicação de autoria nos Textos 1, 3 e 4 (Patrícia Cornils, Gibran Mendes e Franci
Brito, respectivamente). O segundo é um panorama sobre as atividades desenvolvidas
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naquele dia em todos os estados brasileiros e, acreditamos que, por se tratar de um
texto colaborativo, o único crédito encontrado é o “por Jornalistas Livres”. O contato também não foi encontrado em outras sessões do site.
Em relação à possibilidade de download, as fotografias não são bloqueadas,
ou seja, podem ser salvas. Os vídeos podem ser baixados: basta clicar neles para que
abram em uma janela secundária e o símbolo do download aparece. Encontramos
etiquetagem em todas as quatro matérias que apresentam palavras-chave como tags.
A primeira possui quatro: #FORATEMER, #NÃOVAITERGOLPE, CUT e GREVE
GERAL; a segunda, cinco: BALANÇO MANIFESTAÇÃO BRASIL, BELÉM,
GOIANIA E BRASÍLIA, RECIFE e SALVADOR; são duas tags na terceira matéria:
#GREVEPORDIREITOS e CURITIBA; e seis na quarta: “AÉCIO NEVES”, “ALÉM
DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL E PROFISSIONAIS DA COPASA E
DA CEMIG”, “DA SAÚDE PÚBLICA”, “METROVIÁRIOS”, “PETROLEIROS” e
“TÉCNICOS DA UFMG”, totalizando 17 palavras-chaves.
Como visto no tópico “Midiativismo e Convergência de Mídias”, a possibilidade de compartilhamento e de download das mídias são ferramentas que contribuem
para a propagabilidade do conteúdo, favorecendo e fortalecendo o midiativismo,
assim como a etiquetagem, que facilita a circulação da produção por buscadores e
aumenta o contexto para o internauta quando tem seu primeiro contato com as publicações. Dentre as subunidades de interatividade analisadas, somente o contato está
ausente nas produções.
A multimidialidade torna-se importante na composição da narrativa principalmente para a ampliação e diversificação da audiência. Na análise, todas as matérias
possuem fotografias que ilustram momentos das manifestações. São 29 no total, assim distribuídas: uma na primeira, quinze na segunda, nove na terceira e quatro na
quarta matéria. Somente a segunda utiliza vídeo na composição da narrativa, e este
possui um minuto de duração. Os formatos áudio, ilustração/desenho e infográfico
não foram utilizados.
Seguindo para a próxima unidade de análise, encontramos 14 hiperlinks. Todos
estão localizados na primeira matéria, além de serem externos – ou seja, direcionam
o usuário para conteúdos hospedados em outros sites. Essa ferramenta permite ao
usuário um maior aprofundamento do conteúdo acessado, unindo diversos pontos de
informação em comum e ampliando a contextualização do acontecimento.
Em relação à personalização, há um espaço para comentários ao final de cada
matéria e é preciso estar “logado” em alguma rede social (ou no Wordpress) ou fazer
um pequeno cadastro, como mencionado anteriormente. Ao informar esses dados, o
usuário pode optar por receber “novos comentários por E-mail” ou ser avisado sobre
“novas publicações por E-mail”. Compreendemos que não se trata de uma personalização completa, já que o usuário opta por receber novidades, no entanto não espe-
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cifica quais tipo (por sessão, palavras-chaves, etc.) delas gostaria. Localizado antes de
iniciar o texto, do lado direito, há um menu composto por doze opções de idiomas:
africano, árabe, chinês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português,
russo e espanhol; o usuário pode escolher qualquer um deles para ler as matérias. Por
fim, há uma versão mobile do site, ou seja, uma adaptação da interface das matérias
para consumo em dispositivos móveis. Ao optar por compartilhar via redes sociais, o
aplicativo da rede escolhida abre no dispositivo; no entanto, caso não esteja instalado, ele abre na loja virtual para que o download seja feito. A possibilidade de personalização gera um consumo mais atrativo para os usuários, incentivando a circulação
e engajamento em prol do conteúdo.
Durante o dia 30 de junho, os Jornalista Livres publicaram 222 vezes em sua
conta no Twitter. Pelo volume e pela forma das postagens, infere-se que os Jornalistas
Livres elegeram o Twitter como o canal de comunicação para as coberturas ao vivo.
A primeira postagem foi realizada a 0h35. O texto chama para o “tuitaço”, ação realizada na ferramenta para que um determinado assunto se sobressaia para os usuários, e sugere o uso da hashtag16 #GrevePorDireitos: “Participe do tuitaço contra esse
absurdo: use a tag #GrevePorDireitos17”. A postagem rendeu quatro comentários,
sem resposta dos Jornalistas Livres; 37 Retweets (quando a postagem é compartilhada por outros usuários); 45 corações, a forma de reação no Twitter. Não há fotos ou
links. A análise realizada mostra que, com o uso da hashtag #GrevePorDireitos, a
equipe por trás do Twitter dos Jornalistas Livres pretendia criar uma linha narrativa
em torno de um tema específico, aglutinando informações sobre as manifestações de
30 de junho.
Hashtags foram utilizadas, durante as postagens de 30 de junho, 281 vezes.
#GrevePorDireitos foi utilizada em 208 das 222 postagens. Também foram usadas as
hashtags #GreveGeral (sete vezes), #ForaTemer (seis vezes), #FORAAECIO, #GloboGolpista, #Urgente, #usjbrasil e #DiretasJá (uma vez). Os Estados onde houve
manifestações foram marcados com hashtags, ainda que isto não seja uma regra, utilizada em todas as postagens. #PI foi utilizada três vezes; #PE, seis vezes; #PA e #RJ,
quatro vezes; #DF, #GO, #SC. #SE e #CE, duas vezes; #PR, #BA e #MG, uma vez.
A hashtag marcadora de Estado mais utilizada foi #SP, com 24 vezes. #ARACAJU,
marcação de cidade, aparece uma vez. Outras cidades não tiveram marcação com
hashtags.
Todas as 222 postagens tiveram compartilhamentos, sendo 5.202 vezes no total,
pelo uso do botão de Retweet (RT). A quarta publicação do dia, realizada a 0h45, foi
As hashtags surgiram no Twitter, utilizando o símbolo da cerquinha (#) para marcar palavras-chave que
identificam determinado conteúdo. Com a utilização pelo público, as hashtags passaram a ser utilizadas em
outras mídias digitais. Seu uso categoriza os assuntos, contribuindo para o trabalho de pesquisa de assuntos
específicos.
17
Disponível em: <https://twitter.com/J_LIVRES/status/880630740794454017>. Acesso em: 13 nov. 2017.
16
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a que teve o maior número de RTs: 158. Seu texto diz “A luta contra Temer e as reformas está estampada pelas ruas em todo o país. #GrevePorDireitos18”.
Foram realizados 315 comentários no total. É importante ressaltar que os Jornalistas Livres não respondem os comentários realizados nas postagens de 30 de
junho. Há apenas um comentário dos Jornalistas Livres, na postagem das 12h5019,
quando adicionam a informação do crédito da foto publicada nessa mesma postagem. As reações, contabilizadas pelos clicks no “coração”, somam 7.354.
A análise mostra que o Twitter oferece as quatro possibilidades de interatividade listadas no quadro de análise: o público pode comentar e compartilhar as
postagens. Nessas ações, pode incluir as hashtags e, assim, etiquetar as mensagens. O
contato direto com a página dos Jornalistas Livres é feito pela ferramenta de Direct
Message, ou DM.
Na modalidade de Multimidialidade, observa-se que os Jornalistas Livres se
utilizam de textos, vídeos e fotos em suas publicações no Twitter, dando preferência
ao uso de textos (presentes em todas as 222 postagens) e de fotos (são 215 imagens
publicadas durante o período analisado, sendo que há tweets com uma e até com
cinco fotos). Os vídeos são utilizados em apenas 12 dos 222 tweets, sendo um vídeo
por postagem.
Há apenas seis links externos no Twitter dos Jornalistas livres em 30 de junho.
Desses, somente dois levam ao site do grupo, para textos lá publicados. Ressaltamos
que o Twitter não oferece possibilidades ao público de personalização das páginas
seguidas ou visitadas. O administrador de uma página pode escolher um tweet para
ficar fixado, sendo a primeira publicação a ser vista por quem visita sua timeline.
Porém, essa funcionalidade não diz respeito à personalização para o público, que não
pode escolher que tipo de conteúdo de cada página quer visualizar.
Já no Facebook, foram analisadas as cinco postagens da fanpage dos Jornalistas Livres no dia 30 de junho de 2017. Acreditava-se que haveria, aqui, um volume de
publicações semelhante ao do Twitter, porém, conclui-se que a ferramenta não é utilizada para as coberturas de eventos. Ainda assim, as cinco postagens dizem respeito
à Greve Geral de 30 de junho.
A análise de interatividade da fanpage dos Jornalistas Livres mostra que a Postagem 120 possui seis comentários; a Postagem 421, doze comentários; a Postagem 522,
Disponível em: <https://twitter.com/J_LIVRES/status/880633257636892672>. Acesso em 13 Nov 2017.
Disponível em: <https://twitter.com/J_LIVRES/status/880815796062216192>. Acesso em 13 Nov 2017.
20
Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/posts/557848051005743>. Acesso em: 14 nov.
2017.
21
Disponível em: <https://www.facebook.com/radioufg/videos/vb.370298049669058/1545698468795671/?type
=2&theater>. Acesso em: 14 nov. 2017.
22
Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/videos/558406807616534/>. Acesso em: 14
nov. 2017.
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quarenta comentários. Nenhum desses 58 comentários teve retorno da página dos
Jornalistas Livres. As postagens 223 e 324 não possuem comentários. É importante
ressaltar que o público pode enviar E-mails ou mensagens para os administradores, a
partir de botões de ação fixados no cabeçalho da página.
As publicações dos Jornalistas Livres no Facebook em 30 de junho tiveram
um número grande de compartilhamentos. Foram 149, no total. Apenas a Postagem
4 não teve compartilhamentos, visto que é, ela própria, um compartilhamento da
página Rádio Universitária 8710AM. A Postagem 1 possui 32 compartilhamentos; 30
pessoas compartilharam a Postagem 2; a Postagem 3 possui 27 compartilhamentos;
foram 60 os compartilhamentos da Postagem 5.
As Postagens 1 e 5 têm como única hashtag a #GrevePorDireitos. A Postagem
2, além da #GrevePorDireitos, adiciona a #StrikeinBrazil. A Postagem 3 tem como
hashtags #GrevePorDireitos #ForaTemer #DiretasJá. A Postagem 4 não utiliza hashtags. O Facebook possibilita seis formas de reações: curtir, amar, haha (risos), uau
(espanto), triste, grrr (raiva). No dia 30 de junho, havia também a possibilidade de
reagir com orgulho, cujo símbolo é o arco-íris da bandeira do Orgulho LGBTI. No
total, foram 433 reações, sendo que, na Postagem 1 foram 89 curtir, 6 amar e 2 orgulhos, totalizando 151 reações; na Postagem 2, 78 curtir; na Postagem 3, 55 curtir
e 3 amar, totalizando 58 reações; na Postagem 5, 89 curtir, 39 grrr, 9 uau, 8 triste e 1
haha, totalizando 146 reações. A Postagem 4, por ser um compartilhamento, aponta
as reações apenas ao conteúdo publicado na página de origem e, por isso, não está
contabilizado aqui.
Na categoria de Multimidialidade, observa-se que há textos nas postagens 1,
2, 3 e 5. A postagem 4, por ser um compartilhamento direto, não conta com textos
adicionados pelos Jornalistas Livres. São utilizadas três fotografias dos protestos em
Natal/RN, para a Postagem 1 e para a Postagem 2. A Postagem 3 traz apenas uma fotografia. As Postagens 4 e 5 não trazem fotografias. Não há vídeos nas Postagens 1, 2,
3. A Postagem 4 é um vídeo compartilhado da página Rádio Universitária 8710AM.
O vídeo da Postagem 5 é originado da Mídia Ninja, mas não é compartilhado dessa
página.
Não há possibilidade de personalização da fanpage para o usuário, apenas selecionar a opção “ver primeiro”, que fixa a publicação na tela inicial do internauta ao
acessar o Facebook pela primeira vez após o conteúdo ter sido postado.
O canal Instagram dos Jornalistas Livres teve 48 publicações durante o dia 30
de junho. Em volume, foi o segundo canal mais usado pelo grupo na data. Do toDisponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/posts/557857194338162>. Acesso em: 14 nov.
2017.
24
Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/photo/a.292153227575228.1073741829.292074710916413/557953937661821/?type=3&theater>. Acesso em: 14
nov. 2017.
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tal, 34 postagens levaram a hashtag #GrevePorDireitos, sendo que uma delas25 recebeu a mesma hashtag duas vezes. A hashtag #ForaTemer foi utilizada quatro vezes,
enquanto #GreveGeral e #DiretasJá apareceram três; #SP duas; #Macapá, #PE e
#BrasolseFatoPR, uma.
O Instagram não permite que o número de compartilhamentos de uma postagem seja conhecido. O programa não possui essa ferramenta, de maneira que só é
possível saber o número de compartilhamentos com o uso de aplicativos destinados
a essa ação. Também não é possível a publicação de links externos nas postagens do
Instagram. Mesmo que o usuário publique uma “url”, ela não recebe links e, por isso,
não leva o usuário para o site destinado. O único espaço possível de publicação de
link externo no Instagram é na biografia do usuário. O perfil dos Jornalistas Livres
tem link direto para a fanpage do grupo no Facebook, e não para o seu site.
Das 48 publicações, seis são vídeos, opção de postagem permitida pelo Instagram, com produções de até um minuto de duração. No total, os vídeos foram visualizados 34.844 vezes. O mais visto, por 19.933 vezes26, mostra um pato, simulando
o símbolo de campanha da Fiesp durante o impeachment de Dilma Rousseff, que
pega fogo em meio à Av. Paulista, em São Paulo. Com os vídeos, o Instagram permite
apenas o acesso ao número de visualizações – o número de curtidas só pode ser visto
pelo administrador da conta. Assim, não é possível determinar quantas curtidas cada
vídeo publicado pelos Jornalistas Livres recebeu. Já os comentários, que são públicos, somam 152 para os vídeos.
As 42 postagens restantes são fotos acompanhadas por textos. Para elas, foram
destinadas, no total, 57.288 curtidas e 1.005 comentários. A última postagem do dia27
obteve o maior número de curtidas: 3.952.
O canal direto de contato com o público pelo Instagram é pela ferramenta Direct. Porém, não é possível ter acesso à quantidade de interações por Direct realizadas. É importante ressaltar que os Jornalistas Livres não responderam aos 1.157
comentários deixados pelo público em seu canal do Instagram.
Apesar da linguagem do vídeo ter sido uma das mais utilizadas nas Jornadas
de Junho, com cobertura ao vivo das manifestações de então, o canal YouTube dos
Jornalistas Livres não recebeu atualizações em 30 de junho de 2017. Não há relação
entre a Greve Geral por Direitos com os cinco vídeos publicados no dia anterior, 29
de junho. São eles: “PARÓDIA: Eu só quero é ser feliz – Adelita Monteiro28”, “CoDisponível em <https://www.instagram.com/p/BV9sS8iB_uE/?taken-by=jornalistaslivres>. Acesso em 12
Nov 2017.
26
Disponível em <https://www.instagram.com/p/BV-m53yBVWY/?taken-by=jornalistaslivres>. Acesso em:
12 nov. 2017.
27
Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BV_MUbqBSOL/?taken-by=jornalistaslivres>. Acesso em:
12 nov. 2017.
28
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=X-k8gYrWgkA>. Acesso em: 11 nov. 2017.
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munidade do Moinho se revolta e clama por justiça29”, “Leandro morreu porque é
pobre e porque estava numa favela30”, “Quem é que vai ver a ROTA e não vai correr,
em SP?31” e “Nem todos se calam diante de Gilmar Mendes32”.
O próximo vídeo é postado no dia 3 de julho: “Mães da Luta UNE33”. Só em 5
de julho há um vídeo sobre as manifestações de 30 de junho: “Por que é que vc tem
que pagar o pato?34”, que tem como descrição “Manifestantes ateiam fogo ao pato
golpista, em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na avenida
Paulista, durante as mobilizações do dia 30 de junho.”. O mesmo vídeo, com o pato
pegando fogo na Avenida Paulista, foi publicado no Instagram dos Jornalistas Livres,
no dia 30 de junho. É importante ressaltar que não foi feita coleta e edição de vídeos
de cobertura das manifestações de 30 de junho, para publicação posterior, no canal
YouTube dos Jornalistas Livres.
4 Estudo de caso comparado
Como segunda etapa metodológica, baseamo-nos em Yin (2010) para realizar
um estudo de caso comparado, pois essa ferramenta nos permite identificar perspectivas e tendências referentes ao corpus selecionado. Organizamos os dados coletados
referentes às redes sociais em uma tabela, apresentando os números totais encontrados em comparação com a média por postagem:
Tabela 1 – Estudo de caso comparado das redes sociais

Fonte: Elaborada pelas autoras.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CmOWy2CRSdM&t=2s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OFXQ9y5RbhE&t=1s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
31
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1h9Qj0KE6MM&t=2s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
32
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Lm2UPZwvPYw&t=7s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
33
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G5bHcuHtt6U&t=7s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
34
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cpbQ3jkLkdw>. Acesso em: 11 nov. 2017.
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Com base nos resultados, o Twitter é a rede social que mais apresenta as subunidades apontadas pela ficha de análise em números absolutos, no entanto, por
média, o Instagram é a que utiliza esses itens em mais postagens. Proporcionalmente,
o Facebook é a plataforma que possui mais engajamento dos usuários em relação à
interação: possui maior média de comentários (11,6 por postagem) e de compartilhamentos (229,8 por postagem). Já as reações se mostram mais ativas no Instagram
(1397, 27 por postagem).
Há, entretanto, que se relativizar esses dados, pois a página do Facebook possui
quase quatro vezes mais o número de seguidores (862.468) do que o Twitter (aproximadamente 227 mil). Tal ressalva nos faz questionar por que, então, o Facebook é
subaproveitando nas postagens mobilizadoras em comparação ao Twitter. Em relação à etiquetagem de conteúdo, o Instagram é o que mais utiliza hashtags, com uma
média de 1,83 por postagem, enquanto Twitter e Facebook usam 1,27 e 1,4 respectivamente.
Em relação à multimidialidade, texto e fotografia são usados em quase todas as
postagens nas três redes sociais, em oposição ao vídeo, pouco utilizado nessa análise.
Esse formato poderia ter sido veiculado mais vezes, principalmente em transmissões
ao vivo das manifestações. Já a hipertextualidade aparece apenas no Twitter em 3%
dos tweets.
Diante dos dados apresentados, inúmeras observações podem ser feitas, no entanto, sintetizamos aqui com ênfase na interação, por acreditarmos que esta se trata
de uma estratégia fundamental para a propagabilidade de conteúdos relacionados ao
midiativismo.
Considerações finais
A Internet e, consequentemente, as redes sociais digitais potencializam a construção coletiva, a circulação de conteúdo e variedade de audiência, contribuindo
para a consolidação de um cenário que possui produções midiáticas voltadas para
o ativismo, engajadas por um público heterogêneo. Em nossa análise, optamos por
observar ferramentas presentes nas produções que contribuem para o fortalecimento
do midiativismo.
A interatividade é um quesito essencial para a construção coletiva, permitindo,
entre outros fatores, a ligação e a aproximação de pessoas com os mesmos ideais.
Especificamente a ferramenta “compartilhamento” proporciona visibilidade às produções midiáticas resultadas de ativismos (políticos, sociais, entre outros), driblando
a hegemonia das grandes mídias. Encontramos alto número de compartilhamento
tanto no Twitter (5.202 para 222 tweets) quanto no Facebook (149 para cinco postagens).
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Chama nossa atenção o fato dos perfis Jornalistas Livres, seja no Facebook, no
Twitter, ou no Instagram, não conversarem (seja respondendo ou interagindo de outra forma) com os internautas. Todas essas redes sociais digitais possuem uma forma
direta de contato, elemento que não foi encontrado no site oficial.
A multimidialidade pode contribuir para uma diversificação da audiência, ao
utilizar diferentes formatos na composição da narrativa ativista. No entanto, as produções analisadas do site poderiam explorar mais esses recursos, lançando mão de
áudio, infográficos interativos e ilustrações, por exemplo. As redes sociais utilizam
pouco o vídeo, formato popular nessas plataformas para lives. O Twitter é a rede
escolhida para as coberturas ao vivo, no entanto faz isso utilizando o texto. Já o Facebook, como visto na análise, não é utilizado para a cobertura de eventos.
Para guiar nossa pesquisa, desde o início partimos do pressuposto que os conteúdos veiculados pelas plataformas digitais possuem grande engajamento do público
por se tratarem de espaços desprovidos da hegemonia das grandes mídias, e, de fato,
encontramos grande número de interatividade, como observado nos comentários,
compartilhamentos e reações. Entretanto, alguns recursos simples poderiam ampliar
o alcance dessas produções: contato disponível no site e diversificação de formatos
utilizados nas narrativas; conversa com internautas nos comentários; coberturas nas
redes sociais digitais utilizando vídeos, por exemplo. Acreditamos que o coletivo de
jornalistas ainda subutiliza alguns desses recursos interativos que poderiam engajar
ainda mais o público ao qual se direcionam.
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RESUMO
Este texto é resultado de uma pesquisa na modalidade trabalho de conclusão de curso
e aborda uma investigação sobre as práticas de midiativismo do grupo Anonymous
no movimento social brasileiro ocorrido no ano de 2013. O objetivo é compreender
como os novos mecanismos de comunicação inferiram outras possibilidades para os
atores sociais brasileiros organizarem ações, explanar lutas e indignações durante
os manifestos em relação aos mecanismos tradicionais de comunicação (a grande
mídia). A reivindicação, que começou com o Movimento Passe Livre pelo reajuste
da tarifa do transporte urbano, alastrou-se pelo país e trouxe à tona dezenas
de insatisfações da população, que saiu de casa para ocupar as ruas e avenidas
brasileiras. Primeiramente avaliaremos alguns conceitos e dimensões que cercam os
movimentos sociais contemporâneos, bem como o significado do termo midiativismo.
Em segundo lugar, faremos um contraponto do uso dos mecanismos tradicionais e
os novos mecanismos de comunicação pelos ativistas. Por último, caracterizaremos
rapidamente o movimento brasileiro e identificaremos algumas ferramentas que o
Anonymous utilizou para legitimar suas causas.
PALAVRAS-CHAVE: Movimento Social, Sociedade em rede, Midiativismo,
Anonymous Brasil.
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Dimensões do midiativismo no Brasil:
2013 o ano que não terminou
Introdução
O ano de 2013 inegavelmente foi marcado, em termos de Brasil, pelas grandes
manifestações que ocorreram no país. Durante muitos anos não se via uma massa tão
grande ocupando ruas e avenidas, clamando por melhorias e demonstrando total insatisfação em relação a suas condições de vida e aos governantes (que deveriam zelar
delas). Esse grande movimento motivou esta pesquisa, em que, em suma, pretendemos avaliar como os novos mecanismos de comunicação inferiram outras possibilidades para os atores sociais brasileiros organizarem ações, explanar lutas e indignações
durante os manifestos em relação aos mecanismos tradicionais de comunicação (a
grande mídia).
Os movimentos sociais, literalmente, vêm tomando os espaços públicos e midiáticos nas últimas décadas. Como exemplo recente, há as diversas manifestações
que vêm ocorrendo no cenário brasileiro, que tomaram as ruas e, diga-se de passagem, as redes sociais. Essas iniciativas civis expandiram-se formidavelmente (FERNANDES, 2002). Cabe avaliar alguns recortes que envolvem o assunto. Para isso,
avaliamos o termo “sociedade civil”, tão difundido dentro desse contexto. Posteriormente, percorremos algumas possíveis motivações históricas que contribuem para a
formação de grupos que reivindicam e clamam por melhorias em suas vidas. Também
nos debruçamos sob alguns conceitos e dimensões que cercam os movimentos contemporâneos, da sociedade em rede de Castells (1999) até o movimento dos movimentos, o movimento antiglobalização, entre outros.
Buscamos caracterizar esses novos movimentos, entender como eles se formam.
Fizemos um contraponto sobre as possibilidades inferidas pelos meios de comunicação tradicionais (mass media) e os novos mecanismos (Internet e redes sociais) para
esses grupos, percorrendo os caminhos da mídia tática, e trouxemos à tona a contribuição pós-surgimento da Web 2.0. Então, brevemente, caracterizamos o movimento
brasileiro em um estudo de caso envolvendo o grupo ativista, midiativista ou hackerativista Anonymous Brasil. Tudo isso a fim de avaliar o uso das redes sociais pelo
grupo e a dimensão das possibilidades que a Internet proporcionou.
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1 Movimentos sociais: conceitos e dimensões
O termo sociedade civil1 é utilizado para definir algumas formas de organização de indivíduos comuns, mas que unidos formam correntes de força cidadã, no
esforço de trazer representatividade social.
Não só isso, Oliveira e Haddad (2001, p. 62) vão mais além, acreditam que sociedade civil “[...] corresponde à população de cidadãos, ou esfera privada, e abrange
suas variadas formas de organização e expressão – com ou sem fins lucrativos, podendo ser legalmente constituídas ou espontâneas e informais”. Para situar-nos, grupos
de mútua-ajuda, grupos de voluntários, associações de bairro, grupos e associações
comunitárias, Organizações Não Governamentais (ONGs), organizações de defesa
da cidadania, entre outras, são exemplos dessas formas de organização. (SCHERER-WARREN, 2003).
No Brasil, principalmente em meados dos anos 70, as insatisfações não só
existiam, mas se intensificaram com a Ditadura. E mesmo longe aos olhos militares, tomaram espaço algumas ações organizacionais da população insatisfeita. Por
exemplo, a ideia de comunidade foi estimulada principalmente pela Igreja Católica,
que nessa época também se sentia enfraquecida diante da força do regime militar.
(FERNANDES, 2002).
Existem algumas motivações históricas e sociais que, de certa forma, impulsionam a formação desses grupos. É impossível elencar razões concretas, absolutas, até
porque são muitas e em constante evolução. À medida que foram surgindo diversos
grupos e causas, as possibilidades se ampliaram muito. Mas existem dois fatores que
não podemos deixar de avaliar, a perda de autonomia do Estado e o exacerbado crescimento populacional em países da América Latina, especificamente.
Sociedade civil, de acordo com Campbell (1996, p. 717-719): “Trata-se de uma comum no pensmento político europeu até o século XVIII. […] A sociedade civil era a arena do cidadão politicamente ativo. Também
comportava sentido de uma sociedade ‘civilizada’, uma sociedade que ordenava suas relações de acordo com
um sistema de leis em vez dos caprichos autocráticos de um déspota. […] Na segunda metade do século XIX
‘sociedade civil’ caiu em desuso. Coube a Antonio Gramsci, nos escritos compilados como Cadernos do cárcere (1929-35), resgatar o conceito na primeira parte desse século. Gramsci embora retendo uma orientação
basicamente marxista, retornou a Hegel para revitalizar o conceito. Na verdade, foi mais longe do que Hegel
ao desligar a sociedade civil do econômico e ao enquadrá-la no estado. A sociedade civil é a parte do estado
que se preocupa com a elaboração do consentimento, não com a coerção ou o domínio formal. É a esfera
da ‘política cultural’. As instituições da sociedade civil são igrejas, escolas, sindicatos e outras organizações
através das quais a classe dominante exerce sua ‘hegemonia’ sobre a sociedade. […] Nas décadas radicais de
60 e 70, foi o conceito de sociedade civil de Gramsci o favorito dos que tentaram opor-se às estruturas dominantes da sociedade, não pelo confronto político direto, mas travando uma espécie de guerra de guerrilha
cultural. Cultura e educação eram as esferas onde a hegemonia seria contestada e extinta. […] Tal como no
século XVIII parecemos sentir uma vez mais a necessidade de definir e distinguir uma esfera da sociedade que
esteja separada do estado.”

1
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Após os processos de globalização e a adoção de políticas neoliberais, as reformas estatais passaram a acontecer em países como o nosso. Em consequência, os
Estados perderam autonomia. Influências externas foram impondo condições mercadológicas, políticas, econômicas. Ianni (1997a) enfatiza que:
Também no campo dos transportes, habitação, saúde, educação e meio ambiente
cresceram muito as sugestões, os estímulos, as orientações, os financiamentos e as
imposições de organizações multilaterais, dentre as quais destacam-se o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – Bird). Sem esquecer que, muitas vezes, as diretrizes dessas
organizações articulam-se com os interesses das corporações transnacionais ou dos
países dominantes no âmbito do capitalismo (p. 3).

Por conseguinte, segundo Fernandes (2002, p. 16) “[...] se as empresas acostumam-se com as escalas multinacionais, se os governos gestam mecanismos de negociação e sansão globais, urge internacionalizar os instrumentos de participação
cidadã [...]”.
Por isso, os atores sociais dos países de Estados enfraquecidos, tendo como
pano de fundo a democracia, vêm procurando espaços para defender suas necessidades e atuar na política, mesmo que de uma forma alternativa. Sobre isso Ianni (1997a)
afirma:
Ao intensificarem e generalizarem as injunções “externas”, as condições e as possibilidades da soberania alteram-se, redefinem-se e também reduzem-se. Se cresce a
importância das injunções “externas”, configurando a dinâmica da globalização,
pode reduzir-se a importância das forças sociais “internas”, no que se refere à organização e às diretrizes do poder estatal. Daí o hiato crescente entre a sociedade civil
e o Estado. (p. 3).

Além dessa perda de autonomia do Estado, o exacerbado crescimento populacional em países da América Latina, que foi de 210 para 450 milhões de 1960 e 1990,
provocou situações caóticas nas cidades. Obviamente, faltou estrutura suficiente para
atender a todos os cidadãos, resultando em problemas de transporte, moradia, segurança, etc. Consequentemente, surgiram insatisfações que os cidadãos comuns da
esfera pública necessitam expor, falar ou simplesmente manifestar na tentativa de
mudar a realidade em que vivem. (FERNANDES, 2002).
Então, coletivos, associações, organizações, agremiações, entre outros movimentos, foram crescendo e, à medida que se inter-relacionaram as ações desses tantos
grupos, eles já não se limitam mais a um país ou região. E é aí que pensamos em movimentos sociais. A autora Scherer-Warren (2003) diz que
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Podemos começar a falar de movimentos sociais quando começam a surgir práticas
de lutas pela cidadania que transcendem as reivindicações específicas, particularizadas, de cada associação. O movimento social transcende a prática localizada e
temporal de uma organização. Quando começam a se formar redes que articulam
um conjunto de organizações e sujeitos podemos falar sobre a existência de movimento social. (p. 30).

Considerando alguns modelos de movimentos sociais, podemos pegar o movimento ecológico. Ele é um combinado de práticas e valores que transcendem os grupos de ecologistas ou as ONGs. Assim como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) no Brasil, há outros movimentos que se organizam em acampamentos, assentamentos, sem contar as organizações, ONGs de referência, todos eles
conectados, formando redes, formando o movimento social (SCHERER-WARREN,
2006).
Mas definir precisamente um movimento social não é o que se pretende. É complexo demais; são inúmeras as questões e os grupos que se organizam. Inclusive, as
nomenclaturas já são incontáveis para os movimentos contemporâneos, há quem chame de “movimento dos movimentos”, “movimento antiglobalização”, “movimento
altermundialista”. (LOVINK, 2011).
A partir da década de 1970, surgiram muitas nomenclaturas para as formas
de organização cidadã que ganhavam ênfase, principalmente na mídia. A expressão
“sociedade civil organizada” foi uma delas. Também a expressão “organizações da
sociedade civil – OSC” tornou-se conhecida e aludia. (OLIVEIRA, HADDAD, 2001).
Por ora, as Organizações Não Governamentais (ONGs) merecem destaque especial nos parágrafos seguintes, dada a relevância e notabilidade de seus trabalhos.
Nos anos 70, falando de Brasil, elas se formaram à margem de algumas instituições
de ensino superior, que igualmente sofriam repressões estatais por alguns grupos de
educação que não o tradicional (escolar). (FERNANDES, 2002).
Uma característica essencial que difere as ONGs das associações de moradores,
sindicatos e movimentos sociais, é que elas não “falam” ou “agem” representando
terceiros. Fazem isso em nome delas mesmas, representando “ela” (seu trabalho) e
não “alguns” (pessoas). (FERNANDES, 2002).
As ONGs são exemplos bem expressivos por comportarem uma temática extensa de causas, necessidades e carências das comunidades. Mas, vimos o quanto a
sociedade moderna é composta de uma sociedade civil multifacetada. E, pela lógica,
enquanto existir poder construído por meio das instituições formadas por valores
e crenças particulares, existirão indivíduos discordando, sentindo-se ameaçados ou
esquecidos por elas (CASTELLS, 2013).
O próprio movimento ocorrido em 2013 no Brasil começou pelos R$ 0,20 centavos de aumento da tarifa do transporte. Primeiro foi em Porto Alegre, depois em
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Florianópolis, São Paulo e estendeu-se pelo país inteiro, trazendo à tona insatisfações
generalizadas, até a Copa do Mundo de Futebol virou motivo para manifestação.
Porém existe uma questão-chave atualmente compartilhada entre todos os movimentos de grande visibilidade, do Egito a Nova York, que diz respeito à forma de
interagir dos cidadãos. O uso de novos mecanismos comunicacionais está se fazendo
presente, capacitando indivíduos a articularem ações coletivas, mobilizando centenas,
milhares e milhões de pessoas. Uma organização exemplar, uma organização em rede.
2 Organização em rede
Fazemos parte de uma sociedade organizada em rede. Nossas relações estão cada
vez mais conectadas. Castells (2013, p. 11), como sociólogo atento que é, afirmou: “[...]
os seres humanos criam significado interagindo com seu ambiente natural e social, conectando suas redes neurais com as redes da natureza e com as redes sociais”.
Nessa organização da sociedade em rede, o ponto crucial é a comunicação.
Para Castells (1999), estamos vivendo a era da informação. Ele fala em “informacionalismo” fazendo uma alusão ao “industrialismo”, justamente porque presenciamos
uma grande revolução, assim como foi a industrial. Só que agora é o desenvolvimento
tecnológico e o conhecimento obtido a partir dele que estão revolucionando.
Portanto, somos uma sociedade vivendo a era da informação (CASTELLS,
1999), e não só isso, da tecnologia, da rapidez e da interatividade da informação nos
mais variados níveis, seja nas empresas, entre os trabalhadores, na própria economia,
no sistema capitalista, na mídia, etc. As relações interpessoais são orientadas a partir
de redes, conexões (CASTELLS, 1999). Ou, como assinalou Bauman (2007): “A ‘sociedade’ é cada vez mais vista e tratada como uma ‘rede’ em vez de uma ‘estrutura’
(para não falar em uma ‘totalidade sólida’): ela é percebida e encarada como uma
matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um volume essencialmente infinito
de permutações possíveis.” (p. 9).
Os movimentos sociais comportam muitos moldes e tamanhos, sendo muito pequenos ou atingindo até milhões de pessoas. Eles podem reivindicar ou tentar
mudar causas que são legitimadas em leis e aceitas na sociedade. Inclusive podem
surgir contra-movimentos, uma maneira de ir de encontro ao que um determinado
movimento acredita. O uso da tecnologia, aliado às formas de ação atuais, veio para
somar dentro da esfera dos movimentos (GIDDENS, 2005).
Outro conceito importante é trazido por McLuhan, quando observava o progresso nas formas de interação da sociedade moderna. Para ele, os seres humanos
retomaram o conceito de viver em tribo, só que, dada a evolução dos meios de comunicação e das relações interpessoais, trata-se de uma aldeia global.
Mas certamente as descobertas eletromagnéticas recriam o “campo” simultâneo de
todos os negócios humanos, de modo que a família humana existe agora sob as
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condições de uma “aldeia global”. Vivemos num único espaço compacto e restrito
em que ressoam os tambores da tribo. [...] A exteriorização de nossos sentidos cria
o que Chardin chama a “noosfera”, ou seja, o cérebro tecnológico do mundo. Ao
invés de transformar-se em uma vasta biblioteca alexandrina, o mundo converteu-se
num computador, num cérebro eletrônico, exatamente como numa peça, infantil de
ficção científica. (MCLUHAN, 1977, p. 58-59).

Já em 1977, a visão de McLuhan era muito à frente. De fato, os cérebros eletrônicos existem atualmente, as bibliotecas compilaram-se e se tornaram acessíveis
por meio de sites na Internet. Hoje, podemos buscar informações acerca daquilo que
desejamos saber ou conhecer, independente da disponibilidade de tempo e deslocamento. E os indivíduos, engajados em correntes de comunicação, mesmo pretendendo uma revolução, podem agir individualmente. Tudo vai depender da conectividade
que estabelecem nas redes. (CARDOSO; LAMY, 2011).
Atualmente, percebemos que as manifestações que vêm ocorrendo estão utilizando ainda mais os novos recursos da comunicação em rede. É o caso do Egito,
Brasil, Nova York, Espanha.
3 Os mecanismos tradicionais (mass media)
Já parou para pensar quem são e como se organizam os proprietários da mídia? A mídia impressa, como revistas, jornais, livros, etc., são em geral empresas
privadas que possuem donos. E mesmo que esses donos ou autores prezem pela
neutralidade ou apartidarismo só o fato de optarem por uma matéria, notícia ou
vertente científica já é, de certa forma, uma orientação desejada e manipulada.
(GUARESCHI, 2009).
Ao fazerem isso, eles assumem posições políticas e teóricas diante de situações,
prezando pelo que está sendo dito ou feito. As pessoas que compram ou assinam mídias impressas é que, consentindo ou não, serão de certa forma controladores dela.
(GUARESCHI, 2009).
Já a mídia eletrônica é outra história. Em terras tupiniquins, a televisão e o
rádio são concessões públicas e, em tese, não podem ter donos, no entanto existem
concessões firmadas por um período de tempo para prestar principalmente serviços
educacionais, artísticos e culturais à sociedade. E existem leis2 que regulamentam a
política da mídia brasileira (GUARESCHI, 2009).
2 Alguns artigos e incisos da Constituição Federal regulamentam a comunicação no Brasil, alguns deles são:
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. [...] § 5º Os meios
de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. [...] Art.
221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: I –
preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II – promoção da cultura nacional e
regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; III – regionalização da produção
cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; IV – respeito aos valores éticos e
sociais da pessoa e da família.” (BRASIL, 2003, p. 127-128).
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O surgimento do rádio, da TV e de outras mídias foi algo positivo para as sociedades, já que são inovações técnicas que possibilitam intercâmbios diversificados.
Mas, infelizmente, “diversidade” é uma palavra incoerente para realidade que vivemos no âmbito dos meios de comunicação de massa no Brasil. Para Herz, Osório e
Görgen (2002),
Ao longo de quase quatro décadas, enquanto expandiam-se País à dentro, com a
patriótica missão que lhes foi atribuída, as redes de TV aberta também forjaram
um mapa do Brasil baseado nos interesses políticos, e comerciais privados dos seus
proprietários. Células desses interesses foram disseminadas em cada recanto do País
sob a forma de grupos afiliados às redes. O resultado foi a criação de um Brasil
refém de grandes empresas de mídia, imunes a qualquer forma de controle público,
comandadas de forma vertical e sustentadas em alianças regionais que reproduzem
e amplificam ideias, concepções e valores para 170 milhões de habitantes. (p. 17).

Esses poucos, muitas vezes, são parte ou pelo menos defendem os interesses das
elites empresariais e de políticos que acabam formando um conglomerado de ideologias que favorecem a si próprios (HERZ; OSÓRIO; GÖRGEN, 2002).
Guareschi (2007), em uma de suas obras, também nos conta a respeito:
Caso brasileiro registra uma escandalosa concentração dos meios de comunicação
nas mãos de poucos. Dados da Federação Nacional dos Jornalistas (1991, p. 16) revela que nove famílias (Marinho, Bloch, Santos, Saad, Frias, Mesquita, Levy, Civita
e Nascimento Brito) controlam cerca de 90% de tudo o que os brasileiros lêem,
ouvem e vêem pelos meios de comunicação social. O que acontece no país e, em
parte, uma continuação do que aconteceu com as capitanias hereditárias no início
de nossa colonização: o Brasil foi loteado entre algumas famílias e, em sua estruturação histórica, essa concentração ainda se mantém. Venício Lima (2004) traça essa
história, mostrando que o que existe hoje são enormes latifúndios midiáticos nas
mãos de algumas famílias. (p. 125-126).

Além do que, os conteúdos transmitidos nem sempre apoiam manifestações
artísticas, pluralidades regionais e outros tipos de produção nacional. O que percebemos é que o espaço público midiático dos meios de comunicação tradicionais é
feito de forma unilateral, isto é, sempre estarão por trás interesses particulares dos
donos das concessões, amigos deles, políticos, maçons, etc. Por mais que se preze
pela neutralidade da informação, da ética, podem se usar estratégias para beneficiar
uns e outros, ocultar acontecimentos ou dar maior ênfase à outra notícia para tentar
abafar alguns fatos. Sobre isso Guareschi (2007) afirma,
A mídia não só diz o que existe e, consequentemente, o que não existe, por não ser
veiculado, mas dá uma conotação valorativa, de que algo é bom e verdadeiro, à realidade existente. […] a mídia, hoje, coloca a agenda de discussão. Isto é, segundo
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as pesquisas, cerca de 82% dos temas e assuntos que são falados no trânsito, no
trabalho, em casa, nos encontros sociais são colocados à discussão pela mídia; ela
determina, até certo ponto, o que deve ser falado e discutido. […] se a mídia decidir
que algum assunto, ou algum tema, não deve ser discutido pela população de determinada sociedade, ela tem o poder de excluí-lo da pauta! (p. 118-119).

Essa espécie de censura “inconsciente” ou “mascarada” que algumas redes de
comunicação impõem está sendo percebida por uma parcela da população. Atualmente, muitos atores da sociedade civil vêm procurando outros espaços, onde tenham vez, voz e o mais importante: visibilidade. Não é de se estranhar que ativistas
ou os próprios movimentos sociais utilizem novos mecanismos de comunicação como
forma de legitimar o que está se passando, criando um espaço bilateral de comunicação, pelo que vemos, cada vez mais é a hora de falar.
4 Os novos mecanismos (Web e redes sociais)
O avanço da tecnologia propiciou que o termo “mídia tática” fosse utilizado na
sociedade contemporânea e esteja relacionado às formas de utilização dos novos mecanismos de comunicação. Como disse Lovink (2011, p. 277): “O termo ‘mídia tática’
surgiu na esteira da queda do Muro de Berlim como uma onda de renascimento do
midiativismo3, em que se misturou o trabalho político da velha escola, engajamento
dos artistas, com as novas tecnologias”. Ou seja, quando algumas mídias começam
a ser controladas por cidadãos comuns – jornais alternativos, vídeos, DVDs, etc. –
como sintetizou Lovink (2011, p. 277), esses dispositivos “[…] não mais faziam parte
de um circuito fechado e identitário”. É justamente este o ponto. Concretizaram-se
sistemas comunicacionais horizontalizados, não mais dependentes de um ponto de
vista produzido por elites dominantes, políticos, etc., isso já representava uma vitória
para muitos estudiosos, e os movimentos sociais incorporaram tal novidade.
Ultimamente muito se tem visto o termo difundido por aí. Ele tem a ver com o uso e a incorporação das
mídias por ativistas, por isso, “midiativismo”. É uma estratégia para estender uma ideia, causa, luta, um
evento e mais uma infinidade de coisas, utilizando as mídias como alicerce. Isso se acentuou ainda mais pós-Web 2.0, com o uso de sites de redes sociais. Como disse Maciel (2012, p. 8), midiativismo está relacionado
com uma “[...] ação política fundamentada nas mídias”. Ou, para melhor compreender o surgimento dessa
terminologia, Maciel (2012, p. 69) afirma: “Nos anos 1990, com a popularização dos computadores pessoais
e interface web (modo gráfico da internet), as possibilidade interativas dos tempos ativista do rádio pareciam
ser recolocadas com ainda mais convicção. A democratização da comunicação, novamente, voltava a fazer
parte dos horizontes dos militantes. A experiência paradigmática desse processo é a formação de uma rede
de comunicação produzida por ativistas em luta: a Rede Indymedia ou os Centros de Mídia Independente,
organizados globalmente contra os maléficos que a chamada globalização econômica trazia para diversos
países do mundo. Foram essas experiências, de acordo com alguns autores, que deram ensejo ao neologismo
midiativismo”.
3
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Com a Internet isso intensificou-se. Ela revolucionou a forma de relação interpessoal dos seres humanos, que agora têm mais fácil acesso a grupos, pessoas, organizações, entidades, mercadorias, serviços, entre outras coisas.
A Internet, por um lado, é uma fonte de democratização da informação nas
sociedades, no sentido de uma grande massa poder produzir, dar resposta e escolher
conteúdos que lhes 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.” Isto é, a existência de técnicas não é suficiente para incidir uma
comunicação mais democrática na sociedade. “Enfim, a “multiconexão” não é por
si só um projeto de comunicação e um grande número de transmissões não acarreta
forçosamente uma maior comunicação.” (WOLTON, 2007, p. 134).
Então, o que o autor validamente advertiu é que muita coisa que circula na
Web não é informação totalmente segura. Que o fato de alguns teóricos tratarem as
novas tecnologias como algo místico, como a solução de todos os males, é um tanto
duvidoso. (WOLTON, 2007).
Dentro de um contexto como o dos movimentos sociais, o uso das novas mídias
é uma ótima possibilidade para suas realizações. A tecnologia abriu portas para a
sociedade civil organizar-se, e é assim que devemos tratá-la, como uma possibilidade.
Como assinalou Castells (2002) citado por Rüdiger (2011, p. 141):
A internet não é um instrumento de liberdade, mais também não é uma arma a serviço de uma dominação unilateral […]. A comunicação em rede não pode ser vista
como sucedâneo da mudança social ou de reformas políticas. Todavia, nivelando de
algum modo o terreno da manipulação simbólica e ampliando as fontes de comunicação, contribui bastante para a democratização [da sociedade]. A Internet põe
os cidadãos em contato por meio de uma ágora pública, através da qual eles podem
exprimir suas preocupações e partilhar suas esperanças.

Por meio da Internet, armam-se relações, estratégias, debates e divulgação das
lutas – até mesmo das repressões que os movimentos sofrem. Tudo isso produzido
por um viés que não o da mídia tradicional e para muitas pessoas.
Os movimentos sociais estão cada vez mais relacionados com as redes, constituindo-se em organizações virtuais. São formados por redes abertas – o que maximiza
a participação e serve de proteção, já que não existem alvos específicos a serem reprimidos por alguma força superior. A Internet, aliada às ações desses grupos, garante
que se tenha liderança e coordenação, mesmo não centralizadas. Como assinalou
Castells (2013, p. 160): “[...] a conexão em rede como modo de vida do movimento
protege-o tanto dos adversários quanto dos próprios perigos internos representados
pela burocratização e pela manipulação.”
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Com a Web 2.0 isso intensificou-se, como bem assinalou Silva (2009, p. 35):
“[...] a Web 2.0 é uma rede digital que deixa de ser uma simples vitrine de conteúdos
multimídia para se tornar uma plataforma aberta, construída sobre uma arquitetura
baseada na participação de seus internautas.”
Ela tem a ver com o surgimento de “[…] aplicações mais representativas” (SILVA, 2009, p. 35), ou seja, os cidadãos não apenas consomem conteúdo da Internet,
mas passam a produzi-lo também. São exemplo o surgimento de redes como o Facebook, YouTube, blogs, Wikipédia, MySpace etc. “A Web 2.0 tem se caracterizado
por serviços on-line e por potencializar as formas de publicação, compartilhamento
e organização de informações, além de ampliar os espaços para as interações entre os
participantes do processo […]” (SILVA, 2009, p. 36)
5 Caracterização do movimento brasileiro
Foi em junho de 2013, surpreendentemente uma mobilização em massa tomou
as ruas de muitas cidades brasileiras. Nem os próprios representantes do Movimento
Passe Livre (MPL) – o grupo responsável pela causa inicial das manifestações – imaginavam que a participação popular seria tão grande. Eles não agiram sozinhos, outros
movimentos, como a Assembleia Nacional de Estudantes – Livre (Anel), o Juntos! e o
Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), são exemplos de alianças que clamaram para o não aumento das tarifas do transporte público na cidade de São Paulo.
(NABUCO et al., 2013, p. 32)
Na tarde de quinta-feira, dia 6 de junho de 2013, foi a primeira manifestação
em São Paulo organizada pelo Movimento Passe Livre. Jovens ocuparam o Theatro
Municipal, no centro da cidade. De início eram poucas pessoas (em comparação a
depois) manifestando-se contra o aumento de 20 centavos na passagem do transporte
público (que sofrera reajuste no começo daquele mês). Antes disso, nas cidades de
Porto Alegre e Florianópolis, o Movimento Passe Livre já havia organizado manifestações como esta, mas sem muito resultado. (CONTI, 2013).
Num primeiro momento, muitas organizações, grupos, igrejas, etc. nem abriram a boca para falar a respeito do que estava acontecendo, e a imprensa tratou os
manifestantes como arruaceiros. A polícia saía às ruas para fazer o que eram treinados a fazer: caçar bandidagem. Balas de borracha, spray de pimenta, gás lacrimogêneo e outras armas repressoras foram usadas contra manifestantes e jornalistas que
ali tentavam se manifestar ou trabalhar. (CONTI, 2013).
São Paulo, sendo a maior cidade do país, já demandava uma representatividade
considerável e houve quatro atos praticamente consecutivos na cidade organizados
pelo Passe Livre. No dia 17 de junho, conhecido como o Quinto grande ato – uma
cidade contra o aumento, o número de pessoas no Largo da Batata (segundo cálculos
alternativos na Internet) foi de 400 mil. E, fora de São Paulo, mais de 350 cidades
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brasileiras aderiram às manifestações, que virou um grande evento, com muitas reivindicações – contra a realização da Copa do Mundo de Futebol no ano seguinte,
melhora dos investimentos em educação e saúde, democratização da comunicação,
entre outros protestos. (CAROS AMIGOS, 2013).
As pessoas começaram a perceber que havia algo errado, a grande mídia portava-se estranhamente; para muitos que ali estavam, a cobertura da mídia tradicional
era amena, ocultava fatos e tratava todos como vândalos – referindo-se a uma parcela
que depredava o patrimônio público e que se confrontava com os policias. Só que,
com isso, essa grande mídia acabava generalizando os demais, inclusive o Movimento
Passe Livre, que tinha uma orientação pacífica. Muitos repórteres e jornalistas que
trabalhavam na cobertura dos eventos saíram feridos ou foram presos. Os manifestantes e observadores apostavam na produção independente de vídeos, fotos, textos,
etc. que caía nas redes da Internet para legitimar outra realidade. Com isso, as autoridades perdiam a credibilidade e mais pessoas saíam as ruas, confirmando presença
pelo Facebook e depois ocupando a cidade. (ALLEGRINI, 2013).
E, para finalizarmos, traremos um estudo de caso para caracterizar o uso dos
espaços cibernéticos por ativistas brasileiros, ou melhor, midiativistas, a fim de analisar a relação desses atores com os sites de redes sociais e uma possível contribuição
deles ao movimento.
6 As redes sociais no movimento brasileiro: estudo de caso do Anonymous Brasil
Utilizando elementos da mídia tática e as possibilidades da Internet, o grupo
Anonymous apropriou-se das redes para praticar a militância virtual e estabelecer
uma comunicação horizontal com os cidadãos. Não só isso, o grupo ocupou as ruas
também, sendo parte integrante desse universo multifacetado dos movimentos sociais nesta “sociedade complexa”. (SCHERER-WARREN, 2003)
O Anonymous – que em português significa “anônimos” – não é um grupo de
origem brasileira, na realidade é uma rede que se espalhou mundo afora, inclusive no
Brasil. Acredita-se que, em meados do ano de 2003, deu-se seu surgimento. Trata-se
de um grupo de hackers internacional que utiliza a Internet para fazer ativismo, por
isso também os chamam de “hackerativistas”. Não possuem líderes definidos e suas
identidades são preservadas. Utilizando réplicas das máscaras do filme V de Vingança
os participantes não mostram os rostos e muitos utilizam nomes falsos na rede. (TECHTUDO, 2013) (VALENTE; MAGALHÃES, 2013) (WIKIPÉDIA, 2013)
Sobre o Anonymous, Primi (2013, p. 24) acentuou: “[...] o já mais que conhecido Anonymous é um dos retratos dessa nova militância, que passa da rede de computadores para as ruas. O grupo surgiu em 2003 e reúne vários grupos sob o mesmo
nome, todos comandados por um ‘cérebro coletivo’”.
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Essa coletividade ainda envolve muitos mistérios e simbolismos. Sabe-se que
suas ações são ligadas aos interesses públicos e, sob o pretexto de defendê-los, eles
não hesitam em derrubar páginas na Internet. Mas, ao mesmo tempo, também realizam ações sociais. Nas manifestações brasileiras, eles atuaram fortemente, segundo
Primi (2013, p. 24): “[...] os hackerativistas reverberaram as ações do Movimento
Passe Livre e atuaram na rede, derrubando, por exemplo, o perfil da Veja no Twitter,
onde se publicava as velhas ideias reacionárias.” Mas eles não são apenas “hackers”,
esta é uma das armas do grupo apenas.
O grupo criou um site de rede social próprio, chamado AnonySocial (FIGURA
1). Lá, quem desejar, cria perfil, publica fotos, vídeos, eventos, cria fóruns, algo muito
semelhante ao Facebook, mas com intenções mais específicas e ligadas a causas sociais. Segundo informações retiradas do site, “[...] a Anony Social é uma rede social
criada a partir de iniciativa privada, ela foi criada com a intenção de ter um lugar
onde todos pudessem compartilhar seus ideais sem ter nenhum tipo de controle do
governo ou censura, como acontece em outras redes sociais”. (EQUIPE ANONBRNEWS, 2013).
Castells (2013) aborda esse tipo de ação de empoderamento dos cidadãos sobre
as ferramentas digitais:
A contínua transformação da tecnologia da comunicação na era digital amplia o alcance dos meios de comunicação para todos os domínios da vida social, numa rede
que é simultaneamente global e local, genérica e personalizada, num padrão em constante mudança. O processo de construção de significado caracteriza-se por um grande
volume de diversidade. Existe, contudo, uma característica comum a todos os processos de construção simbólica: eles dependem amplamente das mensagens e estrutura
criadas, formatadas e difundidas nas redes de comunicação multimídia. (p. 11).

FIGURA 1 – Página do site de rede social AnonySocial.

Fonte: Anonysocial, 2013, online.
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A criação e o uso de uma rede social própria é uma possibilidade de comunicação horizontal alcançada graças à Internet. Lá eles podem trocar ideias e debater
livremente os assuntos de interesse, muito diferente do que ocorre com a mídia tradicional. Nesse sentido, Castells (2013) entende os movimentos sociais atuais como
organizações capazes de exercer um contrapoder, possibilitado pelo uso dessas redes.
Ele assim divagou:
Os movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-se, em primeiro lugar,
mediante um processo de comunicação autônoma, livre do controle dos que detêm
o poder institucional. Como os meios de comunicação de massa são amplamente
controlados por governos e empresas da mídia, na sociedade em rede a autonomia
de comunicação é basicamente construída nas redes da internet e nas plataformas de
comunicação sem fio. As redes sociais digitais oferecem a possibilidade de deliberar
sobre e coordenar as ações de forma amplamente desimpedida. (p. 14).

Esse é o maior ganho no uso da Internet pelos movimentos sociais, a via alternativa de comunicação, de produção de informação. E, para configurar isso, no
exemplo que segue, ocorrido bem no período das manifestações, o apelo é do usuário
de nome “Anon_SombraRJ”. Ele postou no dia 14 de junho de 2013, a foto de um carro destruído nas manifestações. Segundo ele, uma bomba de gás que a polícia soltou
feriu um idoso de 74 anos.
FIGURA 2 – Usuário Anon_SombraRJ posta foto de um carro atingido nos protestos.

Fonte: Anonysocial, 2013, online.
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Não pretendemos julgar a veracidade dos fatos, nem saber em qual cidade
ocorreu ou quem era esse idoso. Mas, se isso realmente aconteceu, a denúncia é nobre e serviu de alerta a outros manifestantes para tomarem cuidado. Nesse sentido, o
uso deste canal serve para legitimar a visão dessa pessoa, que provavelmente não teria
vez em outros canais.
Na rede, além da AnonySocial, o Anonymous criou página na Web, contas no
Twitter e Facebook e até uma rádio online que leva o nome do grupo. Mais que isso,
possuem muitos perfis e não sabemos se o que está ali é um legítimo Anonymous,
afinal como saberemos? Isso se dá devido à generalização da apropriação da imagem
deles na rede. Mas o que buscamos avaliar são as ferramentas utilizadas por grupos
que levam o nome deles, ferramentas estas que são exemplos cibernéticos de mídia
tática.
Retomando a mídia tática, vale observar que ela não se limita à Internet, sendo
muito mais abrangente do que imaginamos. Vale de tudo na sociedade em rede. Para
Lovink (2011), o que os “fazedores de mídia tática” não fazem é ficar aquém das possibilidades midiáticas, ou iludidos quanto ao mito da salvação online.
Com muita facilidade, a energia dos fazedores de mídia tática se perde no interior
desse emaranhado chamado Internet, um lugar que todos amamos detestar. É bastante tentador se perder ali, acreditando que a Internet é a “mídia que acaba com
todas as mídias”. O que os fazedores de mídia tática têm feito é justamente desencorajar grandes expectativas em torno do grande potencial libertador de todas as
tecnologias, sejam elas velhas ou novas, ao mesmo tempo em que não se deixam
capturar na armadilha do pessimismo cultural. Ao contrário, buscam-se maneiras
de conectar o banal com o exclusivo, o “popular” com a “alta arte”, o “lixo comum”
com as grifes mais luxuosas e caras. Em termos técnicos, isso significa encontrar
meios de conectar, retransmitir, desconectar – e tornar a conectar – um verdadeiro
manancial de frequências de rádios piratas, vídeo arte, animação, redes sem fio,
jogos, jam sessions musicais, cultura xerox, performances, robótica aplicada à educação, filmagens, grafitagem de rua e (não esquecer!) códigos de computação. (p.
281, grifo do autor).

Na FIGURA 3, vemos outra imagem publicada na página do Facebook do grupo Anonymous Brasil, no dia 6 de junho de 2013. Trata-se do apoio aos protestos
contra o aumento da tarifa em São Paulo, que ocorreu no dia seguinte, 7 de junho (o
segundo ato), e foi coordenado pelo Movimento Passe Livre.
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FIGURA 3 – Página do Facebook Anonymous Brasil

Fonte: Anonymous Brasil, 2013, online.
O número de compartilhamentos dessa imagem chegou a 413, e o número de pessoas que “curtiram”, 300. Já no Twitter, um dos perfis (até o momento desta pesquisa)
conta com 79.079 “seguidores”. Existem alguns outros grupos que utilizam o nome do
grupo; no Facebook, há pelo menos cinco “comunidades” que levam o nome Anonymous Brasil. O Twitter “@AnonBRNews” também atuou fortemente desde o princípio
das manifestações paulistanas para a divulgação das lutas. A FIGURA 4 ilustra isto:
FIGURA 4 – Post no Twitter “@AnonBRNews” nos dias 6 e 7 de junho
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Fonte: Anonymous Brasil, 2013, online.
Esse grupo faz parte de uma das facetas do movimento brasileiro. Sua atuação foi marcante. Isso confirma o quanto os movimentos sociais são complexos e se
formam por emaranhados de redes, independentemente de serem livres, autônomos,
partidários, apartidários, conglomerados, blocos, organizações, associações, agremiações, ONGs, fóruns... são redes. Redes sociais, de esperança, indignação... redes
da sociedade civil que desejam simplesmente serem ouvidas e que, para isso, se apropriam cada vez mais das ferramentas que estão disponíveis.
Conclusão
Podemos inferir que os atores sociais estão se apoderando da maneira que podem das redes, em especial as cibernéticas, para atuar nas causas que julgam importantes para a sociedade. Como vimos, saber de que lado eles estão, os líderes desses
grupos, como exatamente atuam, não é o que se pretendeu.
O estudo de caso trouxe-nos que suas ações estão intimamente ligadas à Internet,
seja no apoio à divulgação de lutas, derrubando sites, fortalecendo as ações dos grupos,
ou adentrando o mundo das ideias dos indivíduos que navegam em seus sites de redes
sociais. Decerto que suas possibilidades foram estendidas após o surgimento da Web 2.0.
Inegavelmente, eles atuaram fortemente na divulgação das lutas, apoiando outros grupos, como o próprio Movimento Passe Livre no movimento social brasileiro.
E são eles parte da multifacetada sociedade civil contemporânea que busca espaço
para clamar suas indignações e causas sociais.
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RESUMO
A fim de compreender os entrelaçamentos e fronteiras entre jornalismo e ativismo
midiático, neste trabalho, debruçamos sobre as práticas e produção das narrativas do
grupo Mídia Ninja em sua fanpage no Facebook. Amparando-nos nos conceitos de
comunicação alternativa a partir de Downing (2002), Peruzzo (2006) e Martín-Barbero (2009), de midiativismo com Moraes (2007), Malini e Antoun (2013) e nos critérios
de noticiabilidade sistematizados por Silva (2014), adotamos a técnica da observação
direta e a realização de entrevista como procedimentos metodológicos. Com isso,
esta pesquisa aponta não somente os valores-notícia que norteiam as narrativas de
um grupo assumidamente ativista, mas também provoca uma importante reflexão
sobre jornalismo e ativismo no cenário das mídias digitais.
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Entre o ativismo midiático e o jornalismo:
os valores-notícia e as práticas produtivas nas
narrativas da Mídia Ninja
Introdução
A Mídia Ninja – Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação – tem sua história marcada pela cobertura midiática das Jornadas de Junho de 2013, episódio que
levou milhões de brasileiros às ruas para participar de manifestações políticas. Equipados com dispositivos móveis (smartphones, câmeras e gerador em um carrinho de
supermercado) e participando das passeatas, os Ninjas revelaram múltiplos pontos
de vista, geralmente invisibilizados pela mídia tradicional. Essa atuação levantou debates acerca das formas de comunicação e de participação que emergem no contexto
da convergência midiática, sobretudo nas redes sociais digitais. Naquela ocasião, o
grupo transmitia os protestos por meio de streaming1 pelo TwitCasting, serviço de
captação e envio de vídeos para a Internet. Os vídeos podiam ser vistos pelo canal
online PósTV2 ou a paritr de aplicativos visualizadores do TwitCasting disponíveis
para smartphones.
Além das transmissões em tempo real, a cobertura também era realizada pela
fanpage NINJA3 e posteriormente pelo seu perfil no Twitter4, canais mantidos até
hoje pelo grupo, que também usa as plataformas Tumblr e YouTube, além do seu
site5. A proposta é experimentar e adaptar-se às novas formas de produção, distribuição e interação com o conteúdo, favorecidas pelas tecnologias emergentes. “Apostamos na lógica colaborativa de criação e compartilhamento de conteúdos, característica da sociedade em rede, para realizar reportagens, documentários e investigações
no Brasil e no mundo” (FANPAGE NINJA, n.d., online).
Dessa forma, a Mídia Ninja tornou-se uma rede formada por mais de duzentos coletivos e milhares de colaboradores (LEAL, 2015). O seu site institucional, por
exemplo, é uma verdadeira vitrine da produção dessa rede. Além de um riquíssimo
acervo fotojornalístico das principais coberturas feitas pelo coletivo, o site disponibiliza ensaios sobre os mais diversos temas, assinados por dezenas de colunistas. Esses
ensaios são postados com frequência e o mais antigo na linha de regularidade data de
10 de março de 2017, mas a produção e distribuição descentralizadas da informação
Tecnologia de transmissão contínua de dados de áudio e vídeo por meio de redes digitais.
Disponível em: <http://postv.org/>.
3
Disponível em: <http://www.facebook.com/midiaNINJA/?fref=ts>.
4
Disponível em: <http://www.twitter.com/midianinja>.
5
Antes, o seu site de notícias era mantido na plataforma Oximity (www.ninja.oximity.com). Hoje, é hospedado pela Rede Livre (www.midianinja.org) e seu enfoque principal está nos ensaios e acervos.
1
2
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a partir das plataformas digitais constituem uma prática que vem desde o início da
Mídia Ninja. A sua forma de utilizar o ciberespaço e diversas ferramentas digitais de
comunicação, sobretudo dispositivos móveis (FIRMINO DA SILVA, 2013), para criar
conteúdo informativo, defender causas sociais e o exercício da cidadania, trouxe-nos
as seguintes inquietações: quais as fronteiras entre jornalismo e ativismo midiático?;
e como essas práticas coexistem no trabalho da Mídia Ninja?
A fim de melhor abordar essas questões, amparamo-nos em estudos e reflexões
importantes sobre a temática. Para entender o ativismo midiático, fizemos uma
incursão teórica pela noção de comunicação alternativa a partir de Downing (2002),
Peruzzo (2006) e Martín-Barbero (2009) e enfocamos pesquisas que abordam o
fenômeno do midiativismo, como as de Moraes (2007), Malini e Antoun (2013).
Recorremos, ainda, à hipótese do newsmaking pela perspectiva de Tuchman (1978) e
Traquina (2001), a fim de perceber os modos de fazer jornalismo da Mídia Ninja. Além
disso, utilizamos os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia sistematizados
por Gislene Silva (2014), buscando identificá-los e analisá-los nas narrativas desse
coletivo produzidas para a sua fanpage no Facebook.
Nesse sentido, adotamos a observação direta sobre o conteúdo selecionado, cuja
técnica é indicada para “[...] compreender processos, inter-relações [...] e os contextos
sociais e culturais onde acontecem as experiências humanas” (JORGENSEN, 1989
apud SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 383). Fizemos um levantamento das
produções de sua fanpage desde a criação em 2013 até meados de 2015, conforme recorte
temporal estabelecido na pesquisa inicial6. Como junho de 2013 marca a ascensão da
Mídia Ninja, selecionamos o período de 13 a 17 de junho de cada um dos três primeiros
anos de atividades do grupo. A partir desse recorte, identificamos as postagens de sua
fanpage7 que mais geraram interações do público e selecionamos as três principais de
cada ano, totalizando nove publicações. Outro procedimento metodológico adotado
nesta pesquisa é a entrevista realizada com o grupo, o que nos permitiu apreender a
compreensão do coletivo sobre o seu trabalho e a sua própria natureza. O grupo optou
por responder as questões de forma institucional e não individual.
Assim, diante da extensa produção acadêmica sobre a Mídia Ninja, este
trabalho diferencia-se por buscar compreender os conceitos e práticas do ativismo
midiático (midiativismo, midialivrismo e ciberativismo) no contexto do jornalismo,
percebendo não somente os critérios de noticiabilidade e valores-notícia presentes
no conteúdo produzido pelo grupo, mas também provocando uma reflexão sobre o
entrelaçamento de ambas as práticas no cenário das redes sociais digitais.
Este trabalho origina-se na pesquisa As fronteiras entre ativismo midiático e jornalismo: os valores-notícia
e as práticas produtivas nas narrativas da Mídia Ninja, que recebeu Menção Honrosa no Prêmio Adelmo
Genro Filho, categoria TCC/IC, apresentada por Leal e orientada por Martins na SBPJor 2016.
7
Ressaltamos também que nos detivemos ao Facebook porque a Mídia Ninja ainda não tinha página no
Twitter no período selecionado. O primeiro tweet no perfil @MidiaNinja só foi postado em 26 jun. 2013.
6
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1 A comunicação que vem do outro lado
Para melhor compreender o ativismo midiático, convém perceber o campo
da comunicação contra-hegemônica, no qual essa prática está inserida. Partindo da
ideia de Gramsci de que a mídia se tornou “[...] o principal aparelho privado de
hegemonia”, Nogueira (2013, p. 183) ressalta que “[...] a mídia substituiu os tradicionais agentes da hegemonia, os partidos políticos, na mediação entre candidatos e
eleitores, na definição da agenda do debate público, na transmissão de informações
políticas, na canalização das demandas sociais e na crítica das políticas públicas”.
Na discussão sobre o conceito de hegemonia, Downing (2002) também recorre
a Gramsci retomando a figura do “intelectual orgânico”, aquele que participa da vida
prática do grupo social que representa, tornando coerentes os problemas levantados
pelo grupo e formando um bloco social e cultural. Ao papel do intelectual orgânico,
Downing (2002) compara o comunicador ativista, que desempenharia a função de
liderança organizada para coordenar os desafios à hegemonia capitalista e propor
programas e perspectivas alternativas.
O monopólio da comunicação exercido pelas corporações da mídia tem consequências políticas, culturais, sociais e econômicas de longo alcance e profundidade,
impede o debate plural das ideias, torna invisível – quando não “demoniza” – atores
e movimentos sociais, padroniza comportamentos, constrói percepções e consensos
segundo critérios e métodos não transparentes e não submetidos ao controle das sociedades (ARBEX JR., 2003).
Por isso, para atuar no campo midiático, os movimentos sociais precisam desempenhar um papel contra hegemônico e alternativo. No Brasil, o que antes era chamado comunicação popular ganhou outro significado sob a censura do regime militar. Como bem lembra Peruzzo (2006), a expressão comunicação alternativa é típica
dos anos 1960 a 1980 e surge como um tipo de imprensa não alinhada à postura da
mídia tradicional, constituindo-se uma opção aos modelos e padrões hegemônicos e
representando um diferencial como fonte de informação, conteúdo e enquadramento
das notícias. Em sua essência, essa comunicação buscava alterar o injusto, o opressor
e a inércia; não visava o lucro, mas uma transformação de ideias instituídas na sociedade. (PERUZZO, 2006).
Outros termos também foram atribuídos à comunicação contra-hegemônica:
alternativa, participativa, participatória, horizontal, comunitária, dialógica e radical, dependendo do lugar social, do tipo de prática em questão e da percepção dos
estudiosos. Porém, todos compartilham do mesmo sentido político: representar uma
forma de expressão de segmentos geralmente empobrecidos da população, mas em
processo de mobilização, visando suprir suas necessidades de sobrevivência e de participação política com vistas a estabelecer a justiça social (PERUZZO, 2006).
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Martín-Barbero (2009) procura fazer uma distinção entre os meios de comunicação alternativos e comunitários, associando esses últimos à democratização,
participação de grupos diversos. Já os primeiros são associados ao confronto com
os meios hegemônicos, pois, “[...] no fundo, os alternativos sempre se guiaram pela
vanguarda política e sempre foram pouco democráticos” (p. 160). Nesse contexto,
o autor chama a atenção para as mudanças que ocorrem na comunicação, não em
relação à tecnologia, mas à “[...]comunicação como uma chave de transformação política, como esboço de uma nova democracia” (p. 161), em que as pessoas começam
a ter um poder e visibilidade política que antes não tinham, protagonizando novas
formas de cidadania.
Downing (2002) diz que, para ser considerada alternativa, a mídia deve não
somente compartilhar dos valores dos movimentos sociais e fornecer ao público os
fatos que lhe são negados pela mídia tradicional, mas também se preocupar em desenvolver uma perspectiva de questionamento do processo hegemônico, fortalecendo
o sentimento de confiança do público em relação ao seu poder de realizar mudanças
reais.
Moraes (2007) compartilha dessa perspectiva, adotando a noção de comunicação alternativa como uma ferramenta para a comunicação no campo popular, sem
deixar de lado a militância social. Dessa forma, fica implícito que jornalistas e/ou
comunicadores devem estar dentro do conflito, sempre com uma clara tendência a
democratizar a palavra e a informação. Essa visão nos remete à compreensão que o
grupo Mídia Ninja tem de si mesmo, conforme seu site institucional:
Uma das possibilidades mais interessantes do processo de comunicação ativista é a
possibilidade de ruptura com o falso mito da imparcialidade do Jornalismo Corporativo. Nesse contexto, o cidadão que se vê como um veículo ou faz parte de uma
rede de midialivrismo não está em um protesto apenas para fazer o registro. Ele é
um corpo da multidão e a comunicação é uma das formas de mobilizar e organizar
(MÍDIA NINJA, n. d., online).

Reforçando essa discussão, Moraes (2007) cita Vinelli e Esperón (2004), que
propõem uma aproximação das noções de comunicação alternativa e contrainformação. Para eles, a comunicação alternativa é um processo que abarca desde o discurso
até a organização do meio de comunicação e as formas sociais em que este é utilizado.
Por sua vez, o discurso contrainformativo é o elemento que, seja como intervenção
política de urgência, ou como uma reflexão mais profunda, manifesta as necessidades
da conjuntura política e os objetivos da organização político-social (VINELLI; ESPERÓN, 2004 apud MORAES, 2007).
Partindo dessa percepção, identificamos na Mídia Ninja tanto aspectos da comunicação alternativa, como da contrainformação. Em sua forma de organização e
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produção, o grupo tem caráter contra hegemônico, prima pela militância e insere-se
nos conflitos e manifestações. Suas pautas, abordagens e narrativas apresentam uma
visão alternativa em relação à mídia hegemônica, provocando novos olhares. Durante
entrevista para esta pesquisa (LEAL, 2015)8, o grupo reforça essa perspectiva: “Criamos contra-narrativas colocadas pela mídia tradicional e conservadora que objetiva
invisibilizar e criminalizar diversas lutas e movimentos atuantes no país”.
Como exemplo, podemos citar vários episódios em que os Ninjas usaram a
comunicação para promover intervenção política e manifestar as necessidades de determinado grupo social. Um desses episódios foi a Greve dos Garis, no Rio de Janeiro, em março de 2014. Naquela ocasião, a Mídia Ninja foi a principal esfera pública
que ecoou a voz dos manifestantes. Enquanto a mídia hegemônica cobria a greve
mostrando suas consequências negativas e evidenciado a sujeira na cidade deixada
pela ausência do trabalho dos garis, a Mídia Ninja explicou as causas da greve e mostrou o lado heroico dos garis. Durante a entrevista já citada9, Rafael Vilela, repórter
da Mídia Ninja, ressalta as circunstâncias adversas encontradas pelos garis naquela
greve: “A Globo, a prefeitura, a Comlurb [empresa de saneamento] e o sindicato dos
trabalhadores eram contra a greve, e tratavam de criminalizá-la em todas as oportunidades. Os garis tinham a eles mesmos, as redes sociais e a mídia independente”.
Outro exemplo são as Jornadas de Junho de 2013, quando a Mídia Ninja ganhou notoriedade como mídia alternativa, cobrindo e participando das manifestações. Esse episódio remete-nos ao que Freitas (2009) defende como uma nova hegemonia, a qual forma “[...] uma espécie de mainstream do periférico e do minoritário”
(p. 11), e que podemos perceber no protagonismo do grupo diante do manuseio das
novas tecnologias e na figura de “intelectual orgânico” exercida por esse coletivo. Essa
atuação participativa seria um dos diferenciais da Mídia Ninja. Segundo Bruno Torturra (2013), um dos criadores do coletivo, naquele contexto o grupo era visto como
“[...] a única organização que estava criando uma narrativa em torno dos protestos
em todo o país, e ao mesmo tempo sendo percebida como fruto deles, e fragmentária
como eles” (n.p.). A ausência de protagonismo nas manifestações evidenciou a Mídia
Ninja, a qual despertou a adesão de pessoas que, mesmo não sendo ligadas ao grupo,
sentiam-se parte dele.
Por mais que tentássemos, não éramos mais um veículo, mas uma estética, uma
modalidade de jornalismo que se confundia com ativismo. Pipocavam, uma atrás
da outra, páginas de sucursais da MN de gente que nunca havia nos procurado.
Garotos transmitiam com seus celulares, em primeira pessoa, e compartilhavam
seus links com a hashtag #MidiaNinja. Blogs reuniam todos os streamings de rua
Entrevista concedida por E-mail a Mayra Leal, em 31 de março de 2015.
Entrevista concedida por E-mail a Mayra Leal, em 31 de março de 2015; esta pergunta foi respondida por
Rafael Vilela.

8
9
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simultâneos pelo país como se todos fizessem, e não faziam, parte de nossa rede.
Perdíamos o controle sobre quem falava em nome da Mídia Ninja. E, longe de nos
incomodar, abraçamos o carma com um slogan: “Somos todos Ninjas.” (TORTURRA, 2013, n.p. online).

Ao permitir que as histórias sejam contadas por múltiplos atores e sob as mais
diferentes perspectivas, o grupo procura fortalecer o movimento midiativista e despertar a atenção para os interesses das comunidades, a fim de “[...] levantar debates
e novos estados de consciência na sociedade, a partir da informação”, pautando-se
nas lutas sociais e “[...] articulando transformações culturais, políticas, econômicas
e ambientais”10.
2 Conceitos e práticas de ativismo midiático
O ativismo midiático é uma prática presente no campo da comunicação alternativa, possibilitado pela relação entre a comunicação e a democracia. A Internet
muito tem contribuído para essa questão, pelas próprias características do ciberespaço, como a de um canal desterritorializado com baixo custo e rapidez na difusão de
informações (MORAES, 2003), de “[...] espaço de comunicação inclusivo, transparente e universal” (LÉVY, 2003, p. 367), que favorece a visibilidade social (MORIN,
2003) e a construção de informação de modo cooperativo e dialógico, tornando as
narrativas mais plurais (NOGUEIRA, 2013).
No levantamento bibliográfico realizado para este trabalho, encontramos três
nomenclaturas que se referem às práticas ativistas em espaços midiáticos: midiativismo, midialivrismo e ciberativismo. Alguns autores referem-se aos termos como sinônimos, outros pontuam diferenças entre eles. A fim de compreender em quais dessas
práticas a Mídia Ninja reside, apresentamos o resumo das principais concepções:

10

Mídia Ninja, na entrevista concedida a Mayra Leal.
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QUADRO 1 – Ativismo midiático – características e concepções
Midiativismo
Combinação de estratégias de
comunicação alternativa às ações
políticas desenvolvidas. (DOWNING,
2002)
Expressão direta contra as estruturas
de poder (AQUINO, 2009)
Originalidade da intervenção,
singularidade dos mecanismos de
luta e o radicalismo de suas ações
visando o efeito de poder. Suas ações
se intensificam em períodos de tensão
política ou como parte do anseio de
expressar o descontentamento das
massas (DOWNING, 2002)
Hibridação e transversalidade;
apropriação tecnológica para
mudança social; alternativa
consistente à mídia empresarial (DA
COSTA JÚNIOR, 2008)

Midialivrismo
Mídias livres são herdeiras
do midiativismo de massa, se
constituindo a partir do momento
em que as rádios comunitárias,
imprensa sindical e organizações
não-governamentais passaram a
lutar diretamente pelo direito à
comunicação. (MALINI; ANTOUN,
2013)
Prática antagonista e alternativa
ao modo de fazer comunicação
empresarial (MALINI; ANTOUN,
2013)
“Hacker das narrativas”, que quando
submetidas ao compartilhamento
geram um ruído de visão múltipla,
conflitiva e subjetiva dos fatos
(MALINI; ANTOUN, 2013)
Presença na cobertura como um dos
sujeitos do acontecimento e utilização
da comunicação para mobilização,
organização e expressão. (BENTES,
2014)

Ciberativismo
Apropriação da Internet como um
espaço para construção de ação
política. (AQUINO, 2009)
“Militância virtual, prática através
da qual os movimentos sociais
utilizam a Internet como forma de
pensar a função transgressora da
comunicação, além de dar alcance
global a uma causa, visando às
transformações dessa hegemonia.”
(AQUINO, 2009, p.53)
Conceito que rompe com o
próprio ativismo social numa
versão hacker e comunitária
(MALINI; ANTOUN, 2013)
Precisa estar alinhado a embates
sociais concretos das instituições
que organizam o mundo real para
produzir resultados políticos.
(NOGUEIRA, 2013)
Mobilização de multidões por
causas diversas, como ecológicas
e relativas a defesa de direitos
humanos (SANTOS, 2011)

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da pesquisa bibliográfica.
A partir dessas diferentes concepções de ativismo midiático, é possível perceber
que a Mídia Ninja apresenta características de todas elas, sobretudo devido à linha
tênue entre tais termos. Um dos elementos midiativistas na Mídia Ninja é a pauta
voltada para movimentos sociais e “negligenciadas pela hegemonia midiática”. Considerada por Bentes (2014) como um dos diferenciais do midialivrista, a participação
ativa em protestos, que a torna não só uma testemunha do fato, mas um agente da
manifestação, é outra característica da Mídia Ninja, pois esta faz cobertura apenas
das causas que acredita. Ainda como midialivrista, há a construção de contranarrativas (hackeamento das narrativas) percebida, principalmente, na cobertura das Jornadas de Junho 2013.
Das características comuns ao midiativismo e ao midialivrismo, há a luta pelo
direito à comunicação, criando, muitas vezes, um antagonismo com as oligarquias de
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comunicação e servindo como espaço de fiscalização e denúncia dessas oligarquias.
Além disso, a Mídia Ninja também adota o ciberativismo. No espaço virtual, assume
uma postura combativa, promove campanhas em suas redes sociais, convoca manifestações e milita por causas socioambientais. Essa característica é percebida com maior
evidência a partir do segundo ano de exercício da Mídia Ninja, o que explicaremos
na análise da Fanpage NINJA feita a seguir.
3 O newsmaking e a Mídia Ninja
A abordagem do newsmaking, cuja principal pesquisadora é a socióloga Gaye
Tuchman (1978), procura entender o processo integral de seleção e produção da notícia e não somente os critérios de seleção, articulando-se entre dois limites: o da cultura profissional e o da organização do trabalho e dos processos produtivos (WOLF,
2003), descrevendo como a organização do trabalho e de seus processos produtivos
influenciam na construção social da notícia, compreendida como uma construção
da cultura profissional dos jornalistas (TRAQUINA, 2001) que, por sua vez, é vista
como um conjunto de regras, hábitos e convenções compartilhadas entre esses profissionais.
Para Wolf (2003), os principais pilares dessa teoria estão na definição de critérios de noticiabilidade, que representam um conjunto de requisitos que se exigem
dos acontecimentos para que estes sejam noticiados. Tais critérios são definidos por
Traquina (2001) como “o conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou um assunto, são suscetíveis de se tornar notícia, isto é, serem julgados
como transformáveis em matéria noticiável, por isso, possuindo ‘valor-notícia’” (p.
173). Wolf (2003) diz acreditar que os valores-notícia estejam em todo o processo
de produção jornalística, desde a seleção dos fatos à construção da notícia. Assim,
diante dos inúmeros acontecimentos no mundo, os jornalistas adotam critérios e instrumentos para selecionar os fatos e construir as notícias. O autor acredita que esses valores derivam de pressupostos implícitos ou de considerações relativas ao seu
conteúdo, ao seu produto informativo, ao público e à concorrência e ao meio, entre
outros fatores, conforme veremos a seguir a partir do enfoque em nosso objeto de
estudo.
3.1 Critérios relativos ao conteúdo
De acordo com a entrevista já citada, na Mídia Ninja, os critérios de seleção
da notícia partem de dois parâmetros: pautas negligenciadas pela mídia hegemônica
ou abordagem de um ângulo não mostrado pela grande imprensa. Para o grupo, “[...]
notícia é tudo que deriva dos temas que nos tocam e nos mobilizam”, como “[...] a
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questão socioambiental, os direitos humanos, as políticas culturais, a democratização da comunicação, a legalização da maconha, entre outras”. Portanto, o tema e/ou
conteúdo é um importante critério para definição das pautas e notícias construídas
pelo grupo.
3.2 Critérios relativos ao produto
Segundo a Mídia Ninja, seu diferencial é o tratamento da informação não
como um produto numa linha de produção, mas como fortalecimento de lutas sociais. “Conversamos, criamos relações e damos continuidade a toda informação que
divulgamos”. Ao que se refere à disponibilidade de conteúdo e facilidade de cobertura, acreditamos que o fato do grupo possuir colaboradores em diversos lugares favorece o acesso ao fato e à construção do produto informativo. Conforme informado
naquela entrevista, o material é recebido diariamente e cada colaborador “[...] tem
autonomia para trabalhar a pauta que achar importante para ser abordada, principalmente aquelas que eles vivenciam diariamente” e, dessa forma, criar o seu próprio
produto.
3.3 Critérios relativos ao público e à concorrência
Para a Mídia Ninja, a possibilidade de receber um feedback do público enriquece seu trabalho, pois o grupo assume um papel político e procura provocar e
instigar. Conforme explicou naquela entrevista, suas fanpages são abertas ao público,
que pode fazer elogios, críticas e sugestões: “É uma lógica participativa e construtiva
da informação, onde o público pode opinar, comentar e compartilhar da forma que
achar melhor, seja pró, seja contra”. Em relação a outros grupos midiáticos, a Mídia
Ninja afirma que não os vê como concorrentes. Primeiramente, por não ter os mesmos fins lucrativos da imprensa tradicional e, segundo, por enxergar outros grupos
de mídia independente como parceiros, fazendo que o mais importante seja o compartilhamento e alcance das informações.
3.4 Critérios relativos ao meio
Com as facilidades do ciberespaço, o jornalismo conta com a mobilidade e com
ferramentas que permitem a realização de todas as etapas de produção de conteúdo
informativo diretamente da rua, o que para Augé (1994), citado por Firmino da Silva
(2013), representa uma desterritorialização e uma reterritorialização do espaço da
redação, podendo ocasionar uma descentralização ou não lugar para essa produção.
Este explica que a construção desse espaço jornalístico descentralizado ou redação
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móvel se realiza “[...] através do aporte da infraestrutura de conexão sem fio (3G, 4G,
Wi-Fi, WiMax ou Bluetooth) e das tecnologias móveis digitais, portáteis e ubíquas
(celular, smartphone, tablets, netbooks, gravadores, câmeras digitais e similares)”
(FIRMINO DA SILVA, 2013, p. 101).
Essas transformações fizeram surgir o conceito de “Jornalismo Móvel Digital”,
o qual, segundo Firmino da Silva (2013, p. 42), relaciona-se à “[...] utilização de tecnologias móveis digitais e de conexões de redes sem fio na prática jornalística contemporânea visando o desenvolvimento das etapas de apuração, produção e distribuição
de conteúdos do campo”, conferindo uma nova dinâmica às rotinas produtivas do
jornalismo. O autor também identifica alguns aspectos principais da reconfiguração
da reportagem com a introdução das tecnologias móveis, sendo eles: multitarefa/acúmulo de funções; atualização contínua do campo; velocidade/tempo real; trabalho
para multiplataformas; streaming de dados; interações mediadas virtualmente entre
repórteres e editores.
Em nossa análise, percebemos que, dentre as características do Jornalismo Móvel, aquela chamada de atualização contínua do campo (FIRMINO DA SILVA, 2013)
é muito forte no trabalho da Mídia Ninja. Nas coberturas dos protestos de 2013, por
exemplo, a transmissão contínua em tempo real, sem se limitar a uma grade de horário, permitiu-lhe registrar cenas exclusivas, quando as câmeras das grandes televisões
já estavam desligadas. A incorporação desse conteúdo pela grande mídia também é
um fenômeno percebido neste estudo, pois diversas imagens produzidas pelos repórteres Ninjas foram veiculadas pela imprensa hegemônica.
Firmino da Silva (2013) atenta para o fato de que qualquer pessoa pode registrar acontecimentos nas ruas por meio de dispositivos móveis, como celulares e tablets, além de poder produzir informações sem que haja uma organização por trás. A
apropriação de mídias pós-massivas e a produção de conteúdo informativo por parte
de cidadãos comuns é uma vertente do Jornalismo Móvel, denominada por Firmino
(2013, p. 144) de “jornalismo participativo móvel”, a qual possibilita “a cobertura
bottomup”, ou seja, de baixo para cima, na qual a construção da notícia parte do público. Torturra (2013) conta que durante as jornadas, a Mídia Ninja tinha uma base
móvel na rua para transmissão ao vivo, com equipamentos improvisados:
Um carrinho de supermercado equipado com um gerador velho, dois laptops, mesa
de som e de corte de vídeo, duas filmadoras e caixas de som. Sobre toda a parafernália, lona e guarda-chuva preventivos. Soltos na multidão, dois fotógrafos e dois
cinegrafistas. Contávamos com o wi-fi liberado de algum vizinho gentil ou com nossos dois instáveis modems 3G para streaming e envio de material aos membros da
equipe que, assentados na Casa FdE (Fora do Eixo), o recebiam e divulgavam na
página da MN no Facebook (TORTURRA, 2013, n.p. online).
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Nessa fanpage, é possível perceber a presença de certos valores-notícia na seleção e produção das notícias construídas pelo coletivo, conforme análise adiante.
4 Análise da fanpage NINJA a partir de valores-notícia
Como já dito, um dos itens considerados nos critérios de noticiabilidade são os
valores-notícia. Muitos pesquisadores em jornalismo já se propuseram a categorizá-los. Gislene Silva (2014) criou uma tabela baseada no consenso entre diversos autores
e incluiu outros atributos (QUADRO 2). A tabela composta por doze macrovalores
e 51 microvalores norteou nossa análise, permitindo-nos identificar e examinar os
valores encontrados nas nove postagens da fanpage NINJA que foram selecionadas
como corpus de análise.
QUADRO 2 – Proposta de tabela de valores-notícia

Proposta de tabela de valores-notícia para operacionalizar análises de acontecimentos noticiáveis/
noticiados

IMPACTO

PROEMINÊNCIA

Número de pessoas envolvidas (no fato)

Notoriedade

Número de pessoas afetadas (pelo fato)

Celebridade

Grandes quantias (dinheiros)

Posição hierárquica
Elite (indivíduo, instituição, país)
Sucesso/ Herói

CONFLITO

ENTRETENIMENTO/CURIOSIDADE

Guerra

Aventura

Rivalidade

Divertimento

Disputa

Esporte

Briga

Comemoração

Greve
Reivindicação
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POLÊMICA

CONHECIMENTO/ CULTURA

Controvérsia

Descobertas

Escândalo

Invenções
Pesquisas
Progresso
Atividades e valores culturais
Religião

RARIDADE

PROXIMIDADE

Incomum

Geográfica

Original

Cutural

Inusitado
SURPRESA

GOVERNO

Inesperado

Interesse nacional
Decisões e medidas
Inaugurações
Eleições
Viagens
Pronunciamentos

TRAGÉDIA/ DRAMA

JUSTIÇA

Catástrofe

Julgamentos

Acidente

Denúncias

Risco de morte e Morte

Investigações

Violência/Crime

Apreensões

Suspense

Decisões judiciais

Emoção

Crimes

Interesse humano

Fonte: Silva, 2014.
Em nossa análise, vimos que o assunto dos posts na fanpage da Mídia Ninja
em 2013 era as manifestações de junho. As postagens desse período, em sua maioria,
referem-se à cobertura dos protestos em diversos cantos do país, e são compostas por
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imagens impactantes e textos curtos. Foram as imagens mais trabalhadas e com apelo
estético feitas pela Mídia Ninja que tiveram mais compartilhamentos. Nesse período,
também observamos o forte apoio dos internautas ao grupo, expresso diretamente
nos comentários e percebido, ainda, no grande número de “curtidas”, comentários
e compartilhamentos, muito superior às publicações analisadas nos anos seguintes.
FIGURA 1 – Postagens 1, 2 e 3 referentes ao ano de 2013.

Fonte: NINJA, online.
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Presente no Twitter e no Facebook, a Mídia Ninja passou a usar em 2014 a plataforma Oximity para hospedar o seu site de notícias, tendo gerência própria, o que permitiu ao coletivo divulgar reportagens e conteúdo diário. Dessa forma, as redes sociais
do grupo passaram a ser também um espaço de replicação e reverberação do conteúdo
do site. Enquanto que no perfil da Mídia Ninja no Twitter isso se dava por meio do
compartilhamento de links postados no site, no Facebook boa parte do conteúdo, por
um lado, era usada na íntegra, tanto imagens, como textos. Por outro lado, algumas
postagens na fanpage também se tornavam conteúdo no site. Hoje, o site é hospedado
na Rede Livre e seu conteúdo tem um caráter mais opinativo, sobretudo por conta dos
ensaios de seus colunistas. O material noticioso ficou mais restrito à fanpage.
Retomando nossa análise, no segundo período selecionado, 13 a 17 de junho de
2014, o contexto brasileiro era o Mundial da FIFA, e a maior parte do conteúdo produzido pela Mídia Ninja vinha da cobertura dos protestos que ocorriam do lado de fora
dos estádios, assim como os conflitos decorrentes deles, a exemplo da prisão de uma
repórter (postagem 4) e da crítica à postura da PM (postagem 5), conforme FIGURA 2.
FIGURA 2 – Postagens 4, 5 e 6 referentes ao ano de 2014.

Fonte: NINJA, online.
Já em 2015, a produção de conteúdo da Mídia Ninja nas redes sociais diminuiu
bastante, como também o seu número de postagens. As publicações passaram a ser
muito mais de compartilhamento de informações produzidas por outras páginas do
que de criação própria. Na FIGURA 3, podemos ver que o número de interações também sofreu grande queda em relação aos anos anteriores, a exemplo das apenas 126
curtidas na postagem oito – em 2013, houve postagem com quase 5 mil curtidas. É
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importante ressaltar que, diferentemente de 2013, em que a imagem do grupo estava
mais ligada à produção jornalística na cobertura das Jornadas de Junho, em 2015 a
Mídia Ninja passou a ter postura mais ativista, evidenciando a sua posição político-ideológica. Isso fez com que alguns comentários das publicações, que inicialmente
eram favoráveis ao grupo, tornassem-se críticas diretas e até ofensivas à Mídia Ninja.
Porém, certas postagens do grupo também assumiram esse tom, conforme podemos
perceber na nona postagem (FIGURA 3), que usa o termo “Coxinhas do Mal”.
FIGURA 3 – Postagens 7, 8 e 9 referentes ao ano de 2015.

Fonte: NINJA, online.
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5 Resultados: valores notícia na Mídia Ninja
A partir da análise das postagens selecionadas, elaboramos dois gráficos para
melhor visualizar os resultados. Chegamos aos percentuais apresentados nos gráficos
fazendo uma proporção em que a amostragem da pesquisa (universo de nove publicações) representa o total (100%). O primeiro gráfico representa os macrovalores e o
segundo os microvalores. Uma mesma cor para determinado macrovalor foi mantida
para indicar seus respectivos microvalores, facilitando a compreensão.
GRÁFICOS 1 e 2 – Incidência dos macro e micro valores-notícia, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
Com os percentuais contabilizados, podemos constatar que o primeiro valor--notícia mais presente nas publicações da Mídia Ninja no Facebook é a “proximidade”, tanto geográfica, quanto cultural, remetendo-nos ao estudo de Fernandes (2014),
no qual esse valor-notícia foi o único unânime na categorização de dez autores. O
segundo valor mais presente é o “conflito”. Foi em meio a um cenário de conflito e
construindo narrativas que envolviam esse critério que o grupo surgiu. A predileção
por temas como manifestações, mobilizações e lutas por direitos se mantém na linha
editorial do grupo. Esse valor também é perceptível na sua postura militante, ligada
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também ao terceiro valor mais incidente, que é a “polêmica” – presente nos temas
abordados e na linguagem ativista nas publicações.
A análise das publicações também nos fez atentar para o panorama geral da
fanpage do grupo e suas transformações no decorrer desses três anos. Além da mudança no ritmo de produção, as postagens passaram a ter menor número de interações do público. Para ilustrar isso, somamos o número de envolvimento (curtidas,
compartilhamentos e comentários) das publicações analisadas e comparamos no
Gráfico 3:
GRÁFICO 3 – Análise de envolvimento na fanpage NINJA

Fonte: Elaborado pelas autoras.
Como podermos observar, houve uma grande queda nas três métricas analisadas. Para nós, uma informação que representa também uma perda de força da página
com o passar do tempo. Além de um resultado da pouca produção de narrativas no
último ano de análise, a queda é também uma consequência da percepção do público
sobre a postura política da Mídia Ninja. O último ano analisado, 2015, traz como
contexto um país polarizado após as eleições presidenciais de 2014, em que os conflitos
políticos foram intensificados e as ideologias partidárias influenciaram o imaginário e o
comportamento da sociedade. Portanto, acreditamos que o posicionamento político da
Mídia Ninja não foi bem recebido por boa parte de seus seguidores – principalmente os
que conheceram o grupo no contexto da jornada, gerando uma mudança na recepção.
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Considerações
Além dos resultados, a principal hipótese a que chegamos neste trabalho é a
de que há uma linha tênue nas fronteiras entre o ativismo midiático e o jornalismo,
pois o primeiro ocorre também devido às lacunas no modelo jornalístico tradicional.
A ligação da imprensa hegemônica a grupos políticos gera uma crise de objetividade (SERRANO, 2013) e faz com que a informação produzida esteja relacionada a
ideologias e valores específicos. Quando a imprensa tradicional negligencia temas e
pautas ou aborda-os mostrando apenas um ângulo, surge a necessidade de espaços
que deem espaços a assuntos, atores e movimentos invisibilizados, o que favorece a
existência de grupos de ativismo midiático como a Mídia Ninja, ocorrendo assim um
confronto de parcialidades entre a mídia tradicional e a mídia ativista.
A tenuidade também está na linguagem e práticas. Por ter se tornado o principal
aparelho de hegemonia (NOGUEIRA, 2013), a mídia é eficiente ao comunicar. Dessa
forma, grupos ativistas utilizam-se de elementos próprios do jornalismo para produzir
narrativas e conteúdos informativos. Essa comunicação contrahegemônica que já era
realizada há tempos em rádios comunitárias e jornais de bairro, ganha maior representatividade no ciberespaço devido às facilidades do meio e do alcance que ele permite.
Além de ser um grupo ativista com atuação no ciberespaço, a Mídia Ninja também é um agente na produção de jornalismo cidadão e participativo móvel (FIRMINO DA SILVA, 2013), sendo um exemplo de audiência ativa e de grupos produtores
de contra informação. O coletivo se apropria das novas tecnologias de comunicação
para produzir narrativas ativistas e independentes, adotando, entre as características
do jornalismo móvel, a multitarefa, a atualização contínua do campo, a cobertura em
tempo real, o uso do streaming de dados e as interações mediadas virtualmente entre
repórteres e editores.
A linguagem utilizada pelo grupo em seus textos foi se modificando ao longo
desses três anos, estabelecendo-se como uma linguagem que prima por elementos
mais ativistas. Os textos utilizados pela Mídia Ninja em seus canais de comunicação
passaram a conter hashtags, palavras de ordem e conteúdos que vão além da informação e defendem de forma direta princípios e ideais específicos.
Ainda assim, dentre as mídias independentes, o grupo continua tendo destaque
por sua grande relevância na cobertura de manifestações e de ações de movimentos
sociais e por provocar discussões e reflexões, mas suas narrativas parecem perder força para disputar com a mídia hegemônica e para serem apropriadas por ela ou, ainda,
para mudar o discurso da mídia tradicional. Essa mudança no papel da Mídia Ninja
e respectivo enfraquecimento em sua atuação também podem ser justificados não só
pelo fato de o grupo assumir a sua postura política, mas também pela própria efemeridade das novas organizações jornalísticas, que precisam buscar meios de sobreviver
na lógica midiática que está em constante transformação e convergência.
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RESUMO
O presente capítulo teve como propósito analisar duas campanhas ativistas visando
compreender como atores da sociedade civil podem empregar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e utilizar dados digitais para se mobilizar contra a
corrupção. Para além disso, observou-se um pouco do raciocínio por trás do uso de
dados digitais, mostrando como sua aplicação está conectado e consistente com o
tipo de estrutura organizacional e estratégia de comunicação que ativistas empregam
para combater a corrupção. Trata-se, para tanto, de estudo exploratório comparativo
(com base em um projeto de pesquisa que triangula três fontes de dados qualitativas
– entrevistas em profundidade, documentos de movimentos e plataformas participativas) entre as iniciativas cidadãs Riparte il Futuro, na Itália, e a 15MpaRato na
Espanha. Há o desenvolvimento e apresentação de um articulado quadro teórico-metodológico que permitiu fazer observações e inferências diversas que culminam, ao
final, na discussão acerca do que se pode aprender sobre o uso de dados digitais por
ativistas em campanhas anticorrupção – sugerindo-se ainda outras linhas de investigação, a fim de dar sequência à proposta deste texto.
PALAVRAS-CHAVE: TICs. Anticorrupção. Ativismo de dados. Movimentos sociais.
Transparência.
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Mídia digital e dados digitais
em campanhas anticorrupção1
Introdução
Em 16 de abril de 2014, o parlamento italiano reformou o artigo 416-ter do
Código Penal. Embora originalmente concebido para punir políticos pela negociação
de votos com a máfia em troca de dinheiro e/ou bens, o artigo reformado também
estipulava recursos menos rastreáveis que os políticos poderiam conceder à máfia
para aumentar seu apoio eleitoral, como informações sigilosas sobre licitações para
concorrências públicas e outros tipos de favores que não incluem o pagamento em
dinheiro. Alguns anos mais tarde, no dia 23 de fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal
espanhol condenou Rodrigo Rato (ex-chefe do Fundo Monetário Internacional e presidente do Banco Bankia entre 2010 e 2012) a 4 anos e 6 meses de prisão. Juntamente
com outros 64 executivos do Bankia, Rato foi considerado culpado por apropriação
indevida de fundos através do uso indevido de cartões de crédito da empresa, chegando a 12 milhões de euros em menos de 10 anos. Embora diferentes, esses dois eventos
compartilham muitas características.
Em primeiro lugar, eles têm em comum as condições contextuais em que se
desenvolveram. Tanto na Itália quanto na Espanha, os cidadãos passavam por uma
grave crise econômica e por medidas rígidas de austeridade na última década, o
que reduziu significativamente sua satisfação com as democracias representativas
(FLESHER FOMINAYA, 2017; QUARANTA e MARTINI, 2017). Ao mesmo tempo,
cidadãos dos dois países iniciaram uma onda de protestos anti-austeridade, mais intensos na Espanha e mais fragmentados na Itália, enquadrando as elites governantes
como corruptas e em conflito com poderes econômicos e políticos que operam não
apenas no nível nacional, mas também no nível transnacional (DELLA PORTA 2015;
DELLA PORTA et al., 2017; ANDRETTA 2017).
Em segundo lugar, a reforma do artigo 416-ter na Itália e a acusação de Rodrigo Rato na Espanha não são apenas dois eventos relevantes na esfera da política
institucional. Eles estão enraizados em duas longas campanhas populares em que
centenas de milhares de cidadãos participaram: a campanha Senza Corruzione... Riparte il Futuro2 (atualmente só Riparte il Futuro) na Itália, que começou em 2013, e
a campanha 15MpaRato na Espanha, iniciada em 2012. Ambas as campanhas são
resultado de esforços ascendentes para ativar os poderes institucionais – o legislativo
O presente capítulo é uma versão mais curta de um artigo já publicado no volume 10, edição 3 (2017) do periódico online de acesso aberto Partecipazione e Conflitto com o título “From data extraction to data leaking.
Data-activism in Italian and Spanish anti-corruption campaigns”. Traduzido por Pollyanna Mattos Vecchio.
2
Sem Corrupção ... O Futuro recomeça
1
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no caso italiano e o judiciário no caso espanhol – para prevenir ou punir crimes que
podem ser atribuídos à ampla esfera da corrupção política.
Este artigo investiga essas duas campanhas como dois estudos de caso teoricamente relevantes para se entender como atores da sociedade civil podem empregar
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e utilizar dados digitais para
se mobilizar contra a corrupção. O artigo está estruturado desta maneira: a seção
2 discute o quadro teórico que orientou a análise das duas campanhas; a seção 3
discute o modelo de pesquisa comparativa, bem como os métodos empregados para
investigar as duas campanhas; na sequência, apresento brevemente as duas campanhas; as seções 5 e 6 apresentam os principais achados em relação às estratégias de
comunicação e ao uso de dados digitais nas duas campanhas e as conclusões ampliam
a comparação entre as duas campanhas, ligando as duas dimensões exploradas nas
seções anteriores, discutindo o que podemos aprender sobre o uso de dados digitais
por ativistas em campanhas anticorrupção e sugerindo outras linhas de investigação.
1 Quadro teórico
Muitos estudos salientam que as TICs podem ser cruciais na redução da corrupção, principalmente no que se refere à sua capacidade de promover uma cultura
da transparência. No entanto, esses estudos se concentram principalmente em iniciativas eletrônicas governamentais de cima para baixo (como DIAS et al., 2008; BERTOT et al., 2010) e não se aventuram no potencial que as plataformas e serviços de
TICs têm quando são empregados por atores coletivos posicionados fora do domínio
da política institucional, como nas organizações de movimentos sociais.
Por outro lado, as duas campanhas em que este artigo se concentra ilustram
bem que a transparência descendente também pode escapar às iniciativas eletrônicas
do governo quando as organizações de movimento social adquirem um papel mais
proeminente na produção de dados digitais, permitindo formas de transparência
construídas de baixo para cima no contexto de sua oposição popular à corrupção.
Ao fazer isso, os cidadãos não são apenas receptores de iniciativas de transparência
que vêm de cima por parte de instituições governamentais. Em vez disso, eles podem
explorar sua cidadania através de práticas de “democracia monitorada” (cf. KEANE
2009; FEENSTRA et al., 2017) em que muitas formas de mecanismos extra-parlamentares e de controle de poder desempenham um papel cada vez mais importante,
também devido ao crescente emprego das TICs, que aumentam a oportunidade de
se apropriar de informações secretas, como no caso do WikiLeaks (FEENSTRA e
CASERO-RIPOLLÉS, 2014).
O uso de dados em movimentos sociais não é novidade. Há uma longa história de como dados sobre questões específicas e controversas podem ser usados para
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promover a mobilização, desde ativistas que empregam dados estatísticos para apoiar
suas lutas (BRUNO et al., 2014) até a produção de dados qualitativos no contexto
da tradição de co-pesquisa (ROGGERO, 2011) com o uso de dados para enfrentar
questões específicas e controversas, como as associações anti-velocidade que usaram
cronômetros para produzir e coletar dados no contexto de protestos coletivos contra
o uso de automóveis no início do século XX nos Estados Unidos (RAO et al., 2000).
Devido às recentes inovações tecnológicas interconectadas no campo das TICs
(KITCHIN, 2014, p. 98), atualmente, estudiosos de diferentes áreas falam sobre a
existência de um Big Data, um grande conjunto de dados armazenados, volumoso, rápido, diversificado, abrangente, de alta resolução, de natureza relativa e flexível
(KITCHIN 2013, p. 262). Estudiosos interessados na mobilização política também
se concentram no aumento do Big Data e sugerem que os atores da sociedade civil o
utilizem para resistir à extração de dados pessoais dos indivíduos por parte de governos e corporações ou para empregá-lo como uma ferramenta adicional no repertório
argumentativo de ativistas para sustentar sua mobilização (MILAN, 2017).
Movimentos sociais têm abraçado com entusiasmo o potencial do Big Data no
contexto de lutas ascendentes contra a corrupção, embora com destinos diferentes.
Nos últimos anos, por exemplo, ativistas tentaram explorar plataformas de denúncia
coletiva em muitos países ao redor do planeta para monitorar a corrupção de baixo
para cima, pedindo aos cidadãos que denunciassem extorsão e suborno em plataformas como I Paid a Bribe, na Índia, ou Not in My Country, no Quênia e Uganda
(ZINNBAUER, 2015). No entanto, ativistas que combatem a corrupção também podem incorporar dados em suas campanhas de maneiras menos marcantes, ainda sim,
utilizam dados como uma das ferramentas relevantes para apoiar a mobilização.
Apesar desse uso, ainda temos um conhecimento limitado de como dados digitais se conectam a campanhas populares contra a corrupção. Este artigo apresenta
um estudo exploratório sobre o tema, examinando duas dimensões entrelaçadas: 1) o
raciocínio por trás do uso de dados digitais, mostrando como seu uso está conectado
e consistente com o tipo de estrutura organizacional e estratégia de comunicação que
os ativistas empregam para combater a corrupção; e 2) as diferentes maneiras pelas
quais ativistas podem incorporar dados digitais em suas lutas contra a corrupção,
atendendo aos mecanismos de criação, uso e transformação de dados digitais.
2 Estudos de caso e métodos
O estudo exploratório apresentado neste artigo baseia-se em uma pesquisa
comparativa envolvendo dois estudos de caso (SNOW e TROM, 2002) – a campanha
Riparte il Futuro, na Itália, e a campanha 15MpaRato na Espanha – que são teoricamente relevantes em relação ao uso das TICs na oposição popular à corrupção.
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Na verdade, essas duas campanhas não são apenas exemplos interessantes de como
ativistas utilizam dados digitais em sua mobilização. Elas também abordam o recente
debate sobre o papel proeminente das TICs na mudança dos padrões organizacionais que dão suporte a mobilizações (JURIS 2008; BENNETT e SEGERBERG 2013),
sobre o repertório argumentativo ao qual os ativistas podem recorrer ao protestar,
que é muito mais amplo do que no passado (EARL e KIMPORT 2011), e sobre a
construção de significados compartilhados e identidades comuns no contexto dos
movimentos sociais (KAVADA 2015; MILAN 2015).
Grande parte dessa literatura destaca a importância dos atos individuais de
comunicação e o papel secundário que as formações coletivas tradicionais desempenham na organização e realização de protestos. As mobilizações massivas atuais
acontecem frequentemente por meio de esforços de ativistas individuais conectados
uns aos outros através de plataformas de redes sociais (EARL e KIMPORT 2011;
BENNETT e SEGERBERG 2013). Com a investigação das campanhas Riparte il Futuro e 15MpaRato, complementarei essa literatura, mostrando como o engajamento
de ativistas com dados digitais na luta contra a corrupção requer um esforço coletivo para recombinar e contextualizar atos, vozes e reivindicações individuais que, de
outra forma, permaneceriam como vestígios digitais dispersos com baixo potencial
político.
Para investigar os dois estudos de caso, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas a ativistas. Uma vez que as campanhas Riparte il Futuro e 15MpaRato foram
lideradas por um pequeno número de organizadores principais, o número de entrevistados não é alto se comparado a outros estudos sobre movimentos sociais. No
entanto, é uma amostra exaustiva dos principais organizadores envolvidos nas duas
campanhas. No caso italiano, os papéis dos ativistas eram nitidamente distintos, enquanto os principais organizadores da campanha espanhola eram consideravelmente
mais intercambiáveis. Por isso, foram entrevistados mais ativistas na Itália (N = 6)
do que na Espanha (N = 3). As entrevistas completas duraram entre 45 e 90 minutos
e foram coletadas principalmente através do Skype com ativistas que estavam todos
muito familiarizados com essa plataforma e, portanto, sentiam-se à vontade para
utilizá-la para falar sobre seu trabalho nas campanhas.
Em seguida, somei às entrevistas aprofundadas outras duas fontes para formar
uma reconstrução mais completa dos dois estudos de caso através de uma “triangulação de dados” (DENZIN, 1975). Primeiro reuni materiais produzidos por ativistas
no âmbito de suas campanhas, principalmente recuperando documentos relevantes
nos sites oficiais dos movimentos Senza Corruzione e 15MpaRato. Esse material incluía convocações para ação, relatórios e descrições sobre a evolução da campanha,
bem como as primeiras interpretações das escolhas dos ativistas em relação às duas
campanhas. Além disso, coletei informações em plataformas específicas que atuaram

559

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

como ferramentas através das quais os ativistas criaram, empregaram e transformaram dados relevantes para suas campanhas, incluindo o Change.org, BuzonX e CorreodeBlesa.com. Analisei os três conjuntos de dados qualitativos por temas, com foco
nos dois temas principais sobre os quais queria concentrar a investigação: a estratégia
de comunicação e as práticas relacionadas a dados.
3 Breve apresentação das campanhas
A campanha Riparte il Futuro começou em janeiro de 2013, cerca de dois meses
antes das eleições gerais na Itália. Ligados à tradição das organizações de movimentos sociais anti-máfia na Itália, os principais organizadores da campanha foram a Libera, uma associação nacional bem conhecida, fundada em 1995, e o Gruppo Abele,
uma associação nacional fundada na década de 1970 que contribuiu para a fundação
da Libera. Embora o objetivo principal da campanha Riparte il Futuro fosse mudar o
artigo 416-ter do Código Penal italiano, ela também serviu para aumentar a conscientização pública sobre a corrupção e suas consequências para a sociedade italiana. Por
essa razão também, foi contratada a empresa de comunicação social Latte Creative
para gerenciar a estratégia de comunicação da campanha.
Para atingir seu objetivo principal, a campanha se dirigiu aos candidatos a
cargos políticos das eleições gerais iminentes. Os ativistas exigiam o compromisso
público dos candidatos com a campanha, declarando seu desejo de trabalhar para a
modificação do artigo 416-ter. Nesse sentido, a campanha Riparte il Futuro também
foi uma “ferramenta de cidadania ativa tanto para os candidatos políticos, que poderiam mostrar ao eleitorado seus compromissos contra a corrupção, quanto para os
eleitores, que poderiam ter mais informações sobre os candidatos políticos” (Entrevista ITA.01, Skype, abril de 2013). Para apoiar ainda mais a campanha e aumentar
sua publicidade, os ativistas pediram aos cidadãos do eleitorado geral que assinassem
uma petição online que atingiu aproximadamente 280 mil assinaturas em agosto de
2013. Dos 878 candidatos políticos que apoiaram a campanha, 274 foram eleitos nas
eleições gerais, incluindo os dois novos presidentes da Câmara e do Senado. Em meio
a várias tentativas de obstrução, o parlamento finalmente alterou o artigo 416-ter do
Código Penal em 16 de abril de 2014. Enquanto isso, a campanha Riparte il Futuro
evoluiu e começou a apoiar outras campanhas relacionadas à corrupção, tornando-se
uma associação em 2016.
Como o próprio nome sugere, a campanha 15MpaRato está enraizada na mobilização mais ampla de 15-M, também chamada de Indignados3, que atingiu seu
pico na primavera de 2011 e continuou a se mobilizar nos anos subsequentes em toda
a Espanha, com milhares de cidadãos mobilizados contra as medidas de austeridade
3

Nota da tradutora: O nome advém do grande protesto ocorrido na Espanha no dia 15 de maio de 2011.
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que o governo estava implementando para combater a crise econômica (PORTOS,
2016). Semelhantemente a outros protestos no sul da Europa, o 15-M também foi
uma mobilização contra a corrupção, tanto no que diz respeito a comportamentos
corruptos concretos nas instituições políticas quanto ao conluio geral entre poderes
políticos, econômicos e financeiros (TAIBO, 2011).
Após o pico de protestos, ativistas pertencentes ao coletivo XNet – que também participaram das mobilizações de 15M – queriam explorar a indignação que se
espalhou no contexto do 15-M, com foco em um alvo concreto (Entrevista ESP_03,
Barcelona, maio de 2015): o banco Bankia, seu ex-presidente Rodrigo Rato e seus outros gerentes. Tendo várias ligações com a crise econômica, com a bolha imobiliária
e com supostos conluios com elites políticas, esse alvo foi uma escolha fácil para os
ativistas. O XNet começou então a projetar a campanha 15MpaRato, que era considerada mais um catalisador para desencadear a participação dos cidadãos nas lutas
contra a corrupção (Entrevista ESP_03, Barcelona, maio de 2015).
Para que a campanha funcionasse, os ativistas precisavam de informações relevantes e recursos materiais para iniciar um processo criminal contra Rodrigo Rato
e outros gerentes do Bankia. Para tanto, entre maio e junho de 2012, os ativistas desenvolveram dois dispositivos principais de participação: o BuzonX, uma plataforma
para vazar com segurança informações relevantes sobre o caso do Bankia, e uma
chamada para um financiamento coletivo político na plataforma GoTeo. Os dois dispositivos foram bem-sucedidos: “em um mês e dez dias, conseguimos reunir toda
a informação que precisávamos para iniciar um processo [...] e, assim, quebramos
um tabu, mostrando que o povo pode realmente denunciar banqueiros” (Entrevista
ESP_01, Skype, março de 2015).
Embora o processo original visasse manter Rodrigo Rato e os outros gestores
do Bankia como responsáveis pela crise econômica na Espanha, durante a campanha, os ativistas também conseguiram outro vazamento: “Fizemos esse vazamento,
chamado Correo de Blesa, que incluiu cerca de 8000 mensagens de E-mail de Ricardo
Blesa e outros banqueiros, e este foi provavelmente o maior vazamento já realizado
na Espanha” (Entrevista ESP_01, Skype, março de 2015). Essas mensagens de E-mail
revelaram o uso ilegal de cartões de crédito do banco Bankia por seus gerentes e
outras figuras políticas e econômicas relevantes na Espanha e desencadearam outra
investigação judicial que resultou na recente condenação de Rodrigo Rato, Ricardo
Blesa e 64 outros executivos do Bankia pela apropriação indevida de fundos através
do uso indevido de cartões de crédito da empresa.
4 A estratégia de comunicação das duas campanhas entre visibilidade e engajamento
As duas campanhas compartilham algumas semelhanças com relação à estratégia de comunicação em que se apoiaram. Riparte il Futuro e 15MpaRato estavam
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bastante enraizadas nas tecnologias digitais e tentaram explorar o potencial participativo das plataformas de redes sociais. Movimentos sociais se apoiam em um “repertório de comunicação” a partir do qual selecionam e realizam certas práticas de
mídia ativista4 (e não outras), projetando uma estratégia de comunicação específica.
Nesta seção, foco na estratégia de comunicação das duas campanhas, considerando
duas funções distintas: por um lado, sua capacidade de trazer visibilidade às campanhas através do uso combinado de canais de comunicação e, por outro lado, sua
capacidade de promover a participação de apoiadores potenciais através da implantação de plataformas específicas de comunicação.
4.1 Canais de comunicação para visibilidade
Como mostra a Tabela 1, Riparte il Futuro e 15MpaRato eram campanhas bastante semelhantes em relação aos canais de comunicação empregados pelos ativistas
para promover sua visibilidade.
Tabela 1 – Canais de comunicação para visibilidade
Riparte il Futuro

15MpaRato

Ferramenta principal

Site da campanha

Site da campanha

Plataformas de mídia social

Facebook e Twitter

Facebook e Twitter

Mídia tradicional

Jornais, noticiários
televisivos,
programas
populares de
televisão e rádio

Jornais, noticiários
televisivos

Fonte: Elaborado pela autora.

Em ambas as campanhas, os ativistas desenvolveram uma estratégia de comunicação centrada em uma ferramenta de comunicação básica: um site oficial que se
tornou o repositório de todo o material produzido no âmbito da mobilização, incluindo informações factuais e interpretações da corrupção em ambos os países. As
Nota dos organizadores: traduzido do original activist media practices. Segundo a autora, trata-se de "práticas relacionadas à mídia" que o ativista pode decidir executar (ou não), selecionando-as a partir do seu
repertório de comunicação. As “práticas de mídia ativista” podem estar relacionadas ao mainstream, às
estratégias alternativas e a aplicação de/em qualquer outro tipo de mídia.

4
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duas campanhas também utilizaram plataformas de redes sociais. O Facebook e o
Twitter funcionaram principalmente para divulgar ainda mais os materiais originalmente publicados no site oficial para atingir diferentes públicos. Na Itália, por exemplo, segundo um dos entrevistados: “o Facebook teve um papel relevante em chegar
ao público, pois esse é o lugar online onde os italianos passam a maior parte do tempo e, portanto, é bom para sustentar mobilizações em massa” (Entrevista ITA_02,
Skype, abril de 2013).
Segundo os ativistas, além disso, o potencial participativo e interativo do Facebook lhes deu a oportunidade de “desenvolver uma comunidade de apoiadores porque os mais ativos [na página do Facebook da campanha] começaram a difundir as
notícias sobre a campanha e assim... Bem, eles também se tornaram ativistas da Riparte il Futuro” (Entrevista ITA_01, Skype, abril de 2013). A equipe de profissionais
de web também incluiu o Twitter como uma ferramenta para segmentar categorias
específicas de usuários: “O Twitter usou aproximadamente 10% dos recursos comunicativos dedicados à campanha, pois é um nicho de espaço online, usado principalmente por jornalistas e políticos ... então usamos o Twitter principalmente para
acompanhar os políticos” (Entrevista ITA_02, Skype, abril de 2013).
O uso das duas plataformas de redes sociais foi menos diferenciado na Espanha, onde o Twitter também foi amplamente utilizado devido à experiência anterior
das mobilizações de 15-M em maio de 2011 e nos meses seguintes (MICÒ e CASERO-RIPOLLÉS, 2014). Outra semelhança entre Riparte il Futuro e 15MpaRato foi o
foco na cobertura de mídia tradicional. No caso da 15MpaRato, os ativistas visavam
desenvolver um relacionamento estável com jornalistas, tornando-se fontes de notícias relevantes sobre o inquérito judicial envolvendo Rodrigo Rato e outros gerentes
do Bankia: “Toda vez que havia algo de novo acontecendo no processo legal, os advogados que estavam trabalhando para nós nos davam as informações relevantes e nós
escrevíamos um release e o enviávamos para a imprensa e depois, com o mesmo release, escrevíamos uma nota para ser publicada em nosso site e, a partir daí, também
postávamos o mesmo conteúdo em nossos perfis em plataformas de redes sociais”
(Entrevista ESP_02, Florença, abril de 2017). Da mesma forma, os ativistas da campanha Riparte il Futuro buscaram e obtiveram a colaboração ativa de jornalistas, mostrando uma forte adaptação à lógica da mídia tradicional. As principais notícias em
rede nacional de TV, bem como um comentário de um jornalista famoso publicado
em um dos principais jornais italianos, provocaram um rápido aumento no número
de candidatos que se juntaram à campanha (Entrevista ITA_01, Skype, abril de 2013).
Em escala regional, jornais locais, emissoras de TV e rádio também desempenharam
um papel no engajamento de candidatos políticos e proporcionaram alguma visibilidade para a campanha (Entrevista ITA_03, Skype, maio de 2013). Mas os ativistas
de ambas as campanhas também sabiam que a cobertura da mídia tradicional é rara
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e muitas vezes superficial. Por esse motivo, desenvolveram diferentes estratégias para
atrair a atenção.
Os ativistas na Espanha estavam conscientes de que “os meios de comunicação
de massa ainda são altamente inacessíveis [para nós], mas ao mesmo tempo, extremamente importantes na Espanha” (Entrevista ESP_01, Skype, março de 2015). Por
isso, tentaram atrair a mídia tradicional. Nas palavras de um dos entrevistados, desejavam “atrair a mídia principal, porque fizemos muito barulho nas plataformas das
redes sociais que atraíram a atenção dos jornalistas que atuam na mídia” (Entrevista
ESP_01, Skype, março de 2015). Riparte il Futuro buscou, em vez disso, chegar ao público através de programas populares de rádio e TV, transmitidos em rede nacional:
o humorístico diário Striscia la Notizia, com uma audiência de cerca de 10 milhões
de pessoas, e L”Infedele, um programa de entrevistas políticas bastante assistido. Isso
provou ser uma escolha bem-sucedida, uma vez que os ativistas notaram “um pico
nas assinaturas dos cidadãos da petição online quando a campanha foi abordada
nesses programas populares, ao ponto de, durante o L”Infedele, os servidores ficarem fora do ar por algum tempo devido ao tráfego elevado de usuários” (Entrevista
ITA_04, Skype, maio de 2013).
4.2 Plataformas de comunicação para participação
A estratégia de comunicação das duas campanhas também girava em torno do
engajamento de cidadãos individualmente, embora seguisse dois caminhos diferentes. Riparte il Futuro foi “mediada organizacionalmente” (cf. BENNETT e SEGERBERG 2013), com ênfase em coalizões fortes e quadros coletivos; por outro lado, a
campanha 15MpaRato se inclinou mais para um modelo de ação coletiva “possibilitada organizacionalmente” (ibidem), caracterizado por uma coalizão mais livre e um
enquadramento mais personalizado de questões e ações. Riparte il Futuro girou em
torno de um forte slogan que provocou um quadro de ação coletiva positivo, segundo
o qual, nas palavras de um dos entrevistados, a luta contra a corrupção “não gira em
torno da indignação dos cidadãos, que é um mecanismo que, obviamente, geralmente
funciona … mas que no contexto italiano decidimos não usar porque a Itália já está
cheia de indignação ... e, portanto, decidimos usar o desejo dos cidadãos de se apropriarem do futuro do país” (Entrevista ITA_02, Skype, abril de 2013).
Os ativistas mantiveram um forte controle sobre o tipo de engajamento que solicitaram aos cidadãos, fornecendo-lhes um roteiro detalhado sobre como participar
da campanha. Aos candidatos políticos, os ativistas pediam o compromisso concreto
de reformar o artigo 416-ter ou o código penal, caso fossem eleitos para o parlamento
italiano. Assim que um candidato político concordava em apoiar a campanha Riparte
il Futuro, os ativistas imediatamente lhe enviavam, segundo um dos entrevistados:
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“um E-mail em que cumprimentávamos o candidato, pedindo-lhe para anunciar o
seu apoio à campanha, e incluímos o link para o nosso site para que fosse compartilhado nos seus perfis de Facebook e Twitter, e também pedimos que eles convidassem
outros candidatos para se juntarem à campanha e para divulgarem um comunicado à
imprensa sobre seu compromisso” (Entrevista ITA_02, Skype, maio de 2013).
Para os cidadãos que faziam parte do eleitorado, os ativistas pediam que assinassem uma petição online que instava os candidatos políticos a cumprirem suas
promessas de lutar contra a corrupção, caso fossem eleitos para o parlamento. Nesse caso também, imediatamente após a assinatura da petição, os cidadãos recebiam
por E-mail uma mensagem de boas vindas como membros ativos da campanha, com
um script padrão que poderia ser compartilhado através do Facebook e Twitter. Ele
também era convidado a enviar um E-mail para seus contatos informando sobre a
campanha. A única forma de personalização leve da campanha era permitida no site.
Segundo um dos entrevistados: “há uma seção do site em que os apoiadores podem
nos enviar uma imagem e nos explicar por que apoiavam a campanha ... essa é uma
maneira como pessoas podem apropriar-se da nossa campanha para que ela também
se torne delas” (Entrevista ITA_02, Skype, maio de 2013).
No caso de 15MpaRato, os ativistas também buscaram o apoio dos cidadãos
através das tecnologias digitais para alcançar o objetivo de uma ação judicial contra
Rodrigo Rato e os demais executivos do Bankia. No entanto, a campanha transformou seu próprio nome em uma hashtag que poderia ser usada em diferentes contextos e com diferentes significados relacionados à luta contra a corrupção. Além
disso, em vez de uma petição online, os ativistas pediam que os cidadãos doassem
dinheiro através da plataforma GoTeo de financiamento coletivo para obter os recursos necessários para contratar um advogado e arcar com as despesas relacionadas à
ação judicial: “Foi muito rápido! Aproximadamente 1000 cidadãos doaram dinheiro
através do financiamento coletivo.... Doavam 5 euros, 15 euros, pequenas quantias
de dinheiro ... e depois, em menos de uma semana, chegamos a 16 mil euros” (Entrevista ESP_01, Skype, março de 2015). Por fim, ao solicitar um tipo específico de
engajamento, os ativistas não seguiram nenhuma receita pronta para o envolvimento
dos cidadãos: “nós apenas pedíamos às pessoas que espalhassem a voz da campanha
compartilhando informações em seus perfis de mídia social e monitorando o que
os principais meios de comunicação diziam sobre a campanha” (Entrevista ESP_03,
Florença, maio de 2017). Os ativistas da 15MpaRato exerceram um controle mais
aberto no que diz respeito à divulgação da voz da campanha na medida em que não
sugeriram um script padrão para ser usado para divulgá-la, mas sim permitiram que
potenciais participantes se apropriassem livremente da sua hashtag da maneira que
melhor lhes conviesse.
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5 Criando, digerindo e transformando dados digitais nas duas campanhas
Além do engajamento ativo de cidadãos, os ativistas também incorporaram
dados digitais nas duas campanhas, envolvendo-se, assim, com o ativismo de dados,
que pode ser definido como um “[conjunto de] práticas sociotécnicas de engajamento
com dados [...] ou o encontro de dados e de narrativas e táticas baseadas em dados
com a ação coletiva” (GUTIERREZ e MILAN, 2018).
Embora ativistas possam se envolver com dados de maneiras diferentes no curso da mobilização, argumento que há três práticas relacionadas a dados que parecem
particularmente relevantes: a criação, o uso e a transformação de dados. Primeiro, a
própria definição de ativismo de dados sugere a presença de algum nível de agenciamento exercido por ativistas em relação aos dados (cf. MILAN, 2017) e, por isso, é
importante avaliar como esses ativistas criam os dados que incorporam em suas ações
coletivas. Segundo, é importante considerar que o peso que os dados têm no ativismo
de dados muda de acordo com o uso que os ativistas fazem deles no contexto de sua
ação coletiva. Por fim, dados não falam por si, os ativistas devem transformar dados
em informações que podem ser mais acessíveis para o público geral (SCHROK, 2016;
MILAN, 2017).
Tabela 2 – Práticas relacionadas a dados digitais
Riparte il Futuro

15MpaRato

Extração de dados dos
apoiadores

Vazamento de dados de
elites

Dados para ajustar a
campanha

Dados como o pilar principal da campanha

Digestão de dados e remediação leve (exemplo:
infografia)

Digestão de dados e remediação pesada (exemplo: teatro popular)

Criação de dados

Uso de dados

Transformação de dados

Fonte: elaborada pela autora (2018).
A Tabela 2 mostra que as campanhas Riparte il Futuro e 15MpaRato tiveram
várias diferenças na utilização de dados digitais. Na 15MpaRato, os ativistas produziram dados digitais através do BuzonX, uma plataforma criptografada para vazamentos seguros de informações confidenciais sobre corrupção e atividades criminosas relacionadas. Os dados procurados não eram públicos: ao contrário, solicitava-se
aos cidadãos que enviassem materiais que incluíssem informações que não deveriam
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ser divulgadas ao público. Os ativistas criaram a plataforma tecnológica para garantir a proteção dos denunciantes, mas pediram aos cidadãos que participassem
ativamente da campanha.
Riparte il Futuro também incorporou dados como uma característica relevante
da campanha, embora, nesse caso, os ativistas tenham criado dados de duas maneiras
diferentes. Por um lado, os candidatos políticos que concordavam em apoiar a campanha eram convidados a enviar informações sobre si mesmos para reforçar a ideia
de transparência nas candidaturas. Eram exigidos curriculum vitae, declaração de
renda, conflitos de interesse e situação judicial. Por outro lado, os cidadãos que assinavam a petição online também concordavam em divulgar algumas de suas informações pessoais para a plataforma Change.org, preenchendo um conjunto de dados que
os ativistas poderiam então utilizar para criar um perfil de apoiadores da campanha.
Em suma, enquanto Riparte il Futuro extraiu dados de seus apoiadores, seja
de cidadãos comuns ou de candidatos políticos, 15MpaRato enfatizou o papel mais
ativo dos cidadãos, se não como criadores diretos de dados, pelo menos como agenciadores engajados em atividades de vazamento de dados.
Quando os ativistas tinham os dados relevantes em mãos, eles os utilizavam
para sustentar diferentes aspectos de sua campanha. Em Riparte il Futuro, a plataforma Change.org era muito mais do que uma ferramenta para a participação online.
Segundo um dos entrevistados: “utilizamos as informações recolhidas através da petição online para dividir nossos apoiadores de acordo com ... por exemplo, a cidade em
que viviam, e depois entrávamos em contato com todos aqueles que viviam naquela
cidade quando organizávamos um debate ali ligado aos temas da campanha, e conseguíamos fazer isso muito rapidamente” (Entrevista ITA_02, Skype, maio de 2013).
No caso da 15MpaRato, os dados recolhidos através da plataforma de vazamento BuzonX foram utilizados principalmente para desvendar erros cometidos por
elites políticas, econômicas e financeiras na Espanha, com o objetivo de desencadear
ainda mais a indignação dos espanhóis. Além disso, o envio dos dados vazados para
a grande mídia também foi acompanhado pela tentativa dos ativistas da XNet de
“mudar a narrativa da mídia dominante não em relação à corrupção como tal, mas
sim sobre os atores engajados na luta contra a corrupção, subjacente, portanto, à
importância da atitude dos cidadãos na luta contra a corrupção” (Entrevista ESP_03,
Florença, maio de 2017). Os ativistas procuraram e obtiveram a cobertura da grande
mídia em noticiários de rede nacional de televisão, como La 2 e La Sexta, nas quais
conseguiram impor sua narrativa sobre o vazamento, sublinhando a importância da
cidadania ativa na luta contra a corrupção.
Em suma, enquanto os dados eram um recurso de mobilização no caso de Riparte il Futuro, seu papel na campanha 15MpaRato estava mais ligado ao nível simbólico de protesto, servindo de alavanca na construção de uma narrativa da cidadania
ativa contra a corrupção.
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Quanto à transformação de dados, as duas campanhas compartilham a presença de um duplo processo que envolve primeiro a “digestão” (SHROCK, 2016) dos
dados antes de se tornarem públicos e, em seguida, a “remediação” (LEVRIEUW,
2011) dos dados, uma vez já circulados na esfera pública. A digestão de dados refere-se a atividades que os ativistas executam para que os dados possam se tornar parte
da campanha, como avaliar, verificar, filtrar e polir os dados. Por exemplo, quando
os candidatos enviavam seu curriculum vitae e declaração de renda para a campanha
Riparte il Futuro, os ativistas verificavam as informações antes de publicarem o material no site: “tivemos que verificar a forma como o curriculum vitae foi estruturado,
as informações que foram incluídas, bem como a declaração de renda de cada candidato” (Entrevista ITA_06, Skype, maio de 2013).
As 8.000 mensagens de E-mails recebidas através do BuzonX exigiram uma força-tarefa de ativistas, advogados e jornalistas para avaliar o material que os cidadãos
enviaram e, no caso de informações relevantes, decidir como e quando liberá-las. O
vazamento do E-mail de Ricardo Blesa, por exemplo, exigiu uma longa preparação
antes de se tornar público (XNet, 2015), com várias habilidades mobilizadas em um
esforço coletivo para preparar os dados para os principais meios de comunicação e
para o público: “Selecionamos os E-mails relevantes e postamos todos, mas, antes
disso, apagamos os dados pessoais e qualquer outra informação que pudesse ser considerada sensível, e então disponibilizamos todas as mensagens em um site gratuito,
para que as pessoas que fossem lá pudessem navegar pela informação facilmente”
(Entrevista ESP_02, Barcelona, março de 2015).
Embora semelhantes em relação à digestão dos dados, as duas campanhas diferem drasticamente em relação à remediação dos dados depois de lançados para o
público geral. Colocando no centro a transformação da mídia, “a remediação empresta, modifica, analisa e remixa conteúdo, formas e expressões existentes para criar
novas obras, relacionamentos, interações e significados” (LIEVROUW, 2011, p. 219).
Se considerarmos os dados digeridos como uma forma de conteúdo midiático, a remediação implica a tradução de dados de uma tecnologia midiática para outra ou,
também, de uma linguagem midiática para outra.
Os ativistas de Riparte il Futuro, por exemplo, transformaram os dados sobre
corrupção na Itália em imagens que publicaram no site da campanha e nas plataformas de redes sociais relacionadas. Embora os dados possam ser difíceis se de entender
quando estão em tabelas e gráficos, o uso de infográficos permitiu que passassem da
linguagem escrita para a visual, tornando-se cada vez mais acessíveis ao público. Esse
tratamento, no entanto, pode ser considerado uma forma leve de remediação, uma
vez que os dados permanecem no domínio digital, sem migrar de uma tecnologia
para outra. Além disso, a visualização de dados em si não implica a construção de
uma nova relação entre os ativistas e as pessoas a quem eles se dirigem.
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A campanha 15MpaRato, ao contrário, optou por uma forma pesada de remediação, com os dados relacionados ao vazamento do E-mail de Blesa sofrendo uma
transformação relevante e deixando o mundo digital para entrar em vários teatros em
todo o país. Os ativistas transformaram as centenas de E-mails em uma performance
teatral chamada Hazte Bankero, definida como uma “obra teatral de dados, teatro
documentário e teatro de código aberto” (LEVI e SALGADO, 2017, p. 28) que visava contar a história do colapso econômico na Espanha do ponto de vista das elites
corruptas responsáveis por ele. Nesse caso, em vez da linguagem visual da infografia,
os ativistas utilizaram uma performance teatral que apoiava a narrativa baseada nos
dados, dando um significado político não só aos dados em si, mas também ao desempenho teatral relacionado, trazendo a longa tradição de ativismo e teatro político (cf.
BOAL 1979; DOWNING, 2001) na luta contra a corrupção. Fazendo isso, os ativistas
também estavam transformando sua relação com as pessoas que queriam atingir através da campanha contra a corrupção: os cidadãos assistiam à peça ao vivo em teatros
de todo o país e experienciavam os E-mails vazados através de interações presenciais
com os ativistas.
Conclusões
Neste artigo, analisei duas campanhas contra corrupção que incluíam tipos
específicos de dados digitais em suas ferramentas. Considerando as descobertas apresentadas aqui em relação às campanhas, sugiro três lições principais que podemos
tirar sobre os papéis que dados podem desempenhar no ativismo anticorrupção e
algumas reflexões mais gerais sobre o ativismo de dados em si.
Um primeiro aspecto a ser discutido está relacionado à forma como os ativistas
incorporaram dados digitais em sua mobilização, que é consistente com a estratégia
de comunicação que caracterizou suas ações coletivas. Esse uso instrumental e essa
atitude extrativista em relação aos dados são consistentes com a estratégia de comunicação da campanha, a qual considerou os cidadãos individuais como apoiadores
relevantes dos quais se esperava um engajamento por meio de um script pré-determinado. A campanha 15MpaRato também envolveu cidadãos individuais na mobilização, mas seguiu uma abordagem organizacional mais ascendente e caracterizou-se
por uma atitude mais proativa em relação à participação dos cidadãos como produtores e agenciadores de dados sobre comportamentos corruptos, situando, assim, os
defensores da mobilização no centro da atenção e sublinhando a importância de o
cidadão comum denunciar a corrupção. De acordo com essa abordagem, os ativistas
da 15MpaRato não utilizaram dados digitais para simplesmente apoiar ainda mais a
mobilização, eles também construíram a campanha em torno dos dados digitais que
conseguiram coletar através do BuzonX.
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Em suma, em Riparte il Futuro os dados digitais tiveram um papel relevante,
porém secundário. Já no caso de 15MpaRato, os dados digitais se tornaram uma
característica fundamental da campanha. Como também observei no início deste artigo, ambas as campanhas foram bem-sucedidas no alcance de seus objetivos de curto
prazo e seus resultados positivos também podem ser vinculados ao uso de dados digitais consistentes com sua estratégia de comunicação.
No nível teórico, podemos observar a importância de se analisar o ativismo de
dados no contexto das mobilizações em que são empregados. No nível mais prático,
isso significa que os ativistas interessados em incorporar dados digitais em suas lutas
contra a corrupção também podem se beneficiar ao refletir sobre quais dados podem
funcionar como alavancagem, considerando as características de sua estratégia de
comunicação, além do tipo de corrupção em jogo.
Uma segunda característica a ser considerada mais aprofundadamente é que
a forma como os ativistas se engajaram na criação de dados também revela informações, principalmente no que diz respeito ao papel que os cidadãos podem desempenhar individualmente nas lutas contra a corrupção, apontando duas concepções
diferentes de participação política na era do Big Data. No caso de 15MpaRato, os
ativistas pediam aos cidadãos que fossem agentes em relação à produção de dados
relacionados à corrupção, evocando a ideia da “democracia monitorada” (KEANE,
2009) descrita acima, segundo a qual os cidadãos controlam seus governantes de
baixo para cima. Por outro lado, no caso de Riparte il Futuro, os dados foram, em
certa medida, extraídos de cidadãos: manualmente, no caso de políticos, ou automaticamente, no caso dos assinantes da petição online. Além disso, a forma como
os ativistas criaram dados também justificou a própria noção de transparência, tão
importante nos estudos atuais sobre a luta contra a corrupção.
As duas campanhas certamente mostram que a disponibilidade de dados é fundamental para melhorar a transparência descendente, mas sua análise também ilustra que existem pelo menos duas formas opostas através das quais isso pode ocorrer.
Em Riparte il Futuro, os políticos que concordaram em apoiar a campanha enviavam
dados sobre si mesmos, exercendo, assim, uma certa forma de controle sobre os dados que surgiram das elites políticas em construção e do cidadão médio. No caso de
15MpaRato, por outro lado, o cidadão médio se tornou ativo na busca e, em seguida,
no fornecimento de dados ocultos sobre a elite econômica para os ativistas, que depois enviaram esses dados para a imprensa.
Em ambos os casos, o resultado é uma maior transparência em relação às elites
políticas e econômicas como resultado de uma ação coletiva de base contra a corrupção. No entanto, os mecanismos que levaram a isso diferiram e essas diferenças
também tiveram uma consequência sobre a qualidade da transparência alcançada.
Em suma, a análise da criação de dados permite uma melhor compreensão da per-
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cepção e da promulgação dos ativistas sobre a cidadania ativa e sobre a transparência
de dados contra a corrupção.
Por fim, a transformação de dados digitais através de mecanismos de digestão e
remediação de dados nos leva a uma reflexão mais geral sobre quem é o agente principal na luta contra a corrupção: se é o cidadão solitário que denuncia subornos e
outros comportamentos corruptos ou a organização de movimento social que levanta
uma voz coletiva contra a corrupção. As duas campanhas mostram claramente que
essa é uma falsa dicotomia e, de fato, destacam a importância de se reunirem atitudes
individuais e esforços coletivos na produção de dados relevantes para se lutar, neste
caso, contra a corrupção, mas também para lutar em geral por uma sociedade mais
igualitária.
Riparte il Futuro e 15MpaRato mostram que essas montagens podem assumir
diferentes nuances e se basear em diferentes premissas. Cidadãos engajados em uma
sociedade informada podem agir sozinhos contra a corrupção, mas precisam que
suas ações sejam abraçadas por um esforço coletivo para fazer a diferença e obter
reconhecimento. Em outras palavras, no caso da luta contra a corrupção, “o ativismo
de dados constrói uma ponte entre indivíduos, modulando a relação entre o eu e o
nós – nosso senso de nós mesmos, sozinhos e como membros de uma comunidade”
(RENZI e LANGLOIS, 2015, p. 207).
Se por um lado o Big Data pode criar coletividades nas sociedades através de
uma automação algorítmica bastante artificial (COULDRY e HEPP, 2017), as práticas relacionadas a dados, no contexto das lutas contra a corrupção, têm o potencial
de rearticular a interconexão entre o cidadão individual e os atores coletivos, constituindo coletividades que estão enraizados em ações bastante coletivas pelas quais os
dados digitais são criados, empregados e transformados. Essas práticas constituem a
substância de fortes ligações entre indivíduos e entre indivíduos e atores coletivos e as
coletividades resultantes. A presença de tais vínculos pode ser ainda mais importante
no caso da anticorrupção, um terreno em que a corrupção cotidiana é muitas vezes
experimentada como um problema individual e não como um obstáculo coletivo.
Para concluir, o estudo exploratório apresentado neste artigo mostra que investigar como as iniciativas ascendentes contra a corrupção incorporam o uso de
plataformas e serviços das TICs é importante não só para entender o potencial dessas
ferramentas nas mãos dos cidadãos, mas também para desenvolver uma análise mais
abrangente dos desafios e oportunidades da luta contra a corrupção na era do Big
Data.
No entanto, é necessário investigar ainda mais para avaliar como diferentes
tipos de ações coletivas contra a corrupção podem ter um impacto na esfera pública
e entre a população em geral. Estudos sobre a macro-correlação entre TICs, transparência e corrupção sugerem que esse impacto também pode ser negativo, contribuin-
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do para a desmobilização dos cidadãos em vez de empoderá-los (BAHUR e GRIMES,
2014). Por conseguinte, é importante também avaliar estas conclusões em relação
aos resultados concretos que as organizações de movimento social que empregam as
TICs produzem na esfera pública.
Finalmente, para colocar as descobertas apresentadas neste artigo numa perspectiva mais ampla, seria importante ampliar a pesquisa atual incluindo campanhas
de base desenvolvidas em torno de outras questões polêmicas (como questões ambientais, trabalhistas ou feministas) para produzir um conhecimento mais sólido sobre como os dados digitais são empregados em outros movimentos sociais e para
construir uma tipologia mais abrangente sobre a criação, uso e transformação de
dados digitais na era do Big Data.
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RESUMO
As empresas de tecnologia investem cada vez mais recursos para a extração de dados
dos conteúdos gerados pelos usuários nas plataformas, desenvolvendo modelos de
negócios baseados em algoritmos com o objetivo de impulsionar o alcance das informações por meio da monetização do conteúdo. Nesse contexto, procuramos relacionar o ativismo de dados à uma lógica centrada na autoprogramação das práticas
dos usuários nas plataformas, buscando compreender o ativismo de dados como uma
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Ativismo de dados como uma prática social nas
plataformas
Introdução
Na última década, os conteúdos gerados e consumidos pelos usuários nas mais
diversas plataformas em rede cresceram exponencialmente: um estudo realizado pela
Business Software Alliance (BSA), constatou que o mundo produz uma média de 2,5
quintilhões de bytes todos os dias e que somente nos anos de 2014 e 2015 foi produzido
90% de todas as informações da história da humanidade1. Os hábitos contemporâneos
de consumo e os modelos de negócios que se utilizam ou são centrados na coleta e
tratamento de dados são sintomas do capitalismo cognitivo, no qual cada vez mais
os bens materiais são substituídos por serviços e bens intangíveis, possibilitando
uma “[...] progressiva hibridização das tradicionais esferas e produção e circulação”
(COCOO, 2009, p. 1). Entre esses dispositivos de geração de dados, as plataformas
como Facebook, Twitter, YouTube, Whatsapp e Instagram multiplicaram-se numa
velocidade vertiginosa, estabelecendo novos paradigmas de circulação e criação de
conteúdos comunicacionais.
Ao se popularizarem como plataformas dotadas de um design que permite e
estimula a participação dos usuários, elas oferecem a gratuidade de utilização em troca
do monitoramento das atividades dos mesmos, alimentando, assim, um banco de dados que organiza as informações cedidas pelos usuários: a produção e disseminação de
seus vídeos, fotos, textos, links, áudios, aplicativos e games, assim como suas buscas e
até captura de suas conversas próximas ao dispositivo móvel2. Trata-se de um modelo
de negócio aparentemente novo, mas que é inspirado no modelo mais tradicional de
mídia, no qual os conteúdos de televisão e revistas eram financiados pelos anúncios
das marcas que se adequassem a cada tipo de programa, matéria ou público-alvo. As
plataformas atuais possuem base de dados alimentadas pelo uso ubíquo dos usuários
e a entrega de conteúdos se torna personalizada, gerando um serviço monetizado que
pode ser direcionado a perfis específicos, desde que as empresas anunciantes estejam
dispostas a pagar para que a informação circule até o usuário.
Um reflexo dessa política de monetização dos bancos de dados, por parte das
empresas de tecnologia, é que as postagens orgânicas do Facebook geram cada vez
Disponível em: <http://data.bsa.org/wp-content/uploads/2015/12/bsadatastudy_en.pdf>. Acesso em: 20
set. 2017.
2
A investidora Mary Meeker, da Kleiner Perkins Caufield & Byers, por exemplo, declarou que o software de
reconhecimento de voz do Google nos celulares Android conseguem captar 95% das palavras ditas próximas
ao telefone. Disponível em: <https://www.recode.net/2017/5/31/15693686/mary-meeker-kleiner-perkins-kpcb-slides-internet-trends-code-2017>. Acesso em: 18 out. 2017.
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mais um alcance menor. A empresa alega que essa diminuição foi realizada para entregar a melhor experiência ao usuário com os conteúdos que são mais relevantes
de acordo com seu perfil e, assim, essa decisão também “[...] beneficia os donos de
empresas que estão no Facebook” (online) 3.. Para Malini (2017, p.131), “[...] é muito
raro que alguma coisa orgânica consiga chegar, em um curto intervalo de tempo, se
não for realmente alguma coisa que rompe as bolhas das minorias. E com frequência
são temas mais generalistas midiáticos.” Desse modo, a circulação dos conteúdos
orgânicos limita-se a reforçar os laços grupais, produzindo um alto grau de coesão
interna como no caso de pertencimento identitário, sem conseguir chegar aos usuários que estão fora dessa bolha.
Como observa Paula Sibilia (2008), o surgimento dos blogs e, posteriormente, das redes sociais ofereceu a possibilidade de os usuários criarem uma “narrativa
de si”, potencializando a transposição dos antigos diários privados de cada um por
textos, fotos e vídeos para o contexto das redes. No ambiente das plataformas, os
dispositivos de vigilância participam ativamente na construção de circuitos de prazer,
entretenimento e voyeurismo, que transformam a intimidade e a subjetividade num
“[...] verdadeiro festival de ‘vidas privadas’, que se oferecem despudoradamente aos
olhares do mundo inteiro” (SIBILIA, 2008, p. 27). Esse desejo de ver e de ser visto
pelo outro midiatiza a vida, criando um universo visível e quantificado de conteúdos
sustentado por dispositivos e telas que se tornam pervasivas e invisíveis em nosso cotidiano. Em suas práticas diárias, usuários criam as mais diversas relações, sentidos
e comunicações, possibilitando que vivamos “[...] na mídia, e não com ela, as mídias não podem ser concebidas como separadas de nós” (DEUZE; SPEERS; BLANK,
2010, p. 144).
A busca constante pela otimização dos processos e o oferecimento de experiências de imersão aos usuários fazem com que os desenvolvedores das plataformas
sociais também procurem criar algoritmos que se especializam em entregar, além de
conteúdos patrocinados, conteúdos orgânicos de outros perfis que possuem alguma
relação com o usuário e as próprias informações coletadas. Esse processo instaura
uma mediação responsiva entre os rastros deixados pelo usuário e o próprio funcionamento da plataforma, possibilitando a existência de uma “[...] dimensão orgânica para usar um termo do próprio Facebook, e a dimensão impulsionada, que é a
dimensão do dinheiro, a dimensão artificial do processo.” (MALINI, 2017, p.130 .
O conteúdo orgânico é produzido no ambiente da cultura participativa, enquanto
o inorgânico é impulsionado pelos algoritmos do sistema. Essa prática permite que
os conteúdos sejam retroalimentados nos feeds de cada usuário, que, por sua vez,
também decide selecionar com quais outros usuários desejam se relacionar, criando
Disponível em: <https://www.facebook.com/business/news/BR-Alcance-organico-no-Facebook-suas-duvidas-respondidas>. Acesso em: 20 nov. 2017.
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assim, uma bolha discursiva. Esse efeito, chamado por Eli Pariser (2011)4 de “filtro-bolha”, acaba particularizando os dados, para que a participação do usuário ignore
a diversidade de informações em detrimento do que supostamente interessa a ele.
Diante desse ciclo contínuo de autoprogramação e sistemas de recomendação
das plataformas, procuramos compreender o ativismo de dados como uma nova forma de mobilização dos usuários no ambiente da cultura participativa. Evidentemente
que o ativismo é inerente às atividades humanas, pois desde os nossos primórdios nos
relacionamos com outros indivíduos, mas atualmente esse processo tem se intensificado com a mediação das plataformas, gerando um enorme volume de informações
que são armazenadas em banco de dados. Buscamos, assim, relacionar o ativismo
de dados a uma lógica centrada na autoprogramação das práticas dos usuários nas
plataformas. Desse modo, o ativismo de dados permite visualizar formas contemporânea de produção de subjetividades em rede.
1 Bolhas discursivas
Para Gallo, Silva e Bocchese (2015), o filtro-bolha possui duas questões centrais.
A primeira dela diz respeito à contraposição da ideia de que com a ausência desse filtro
o usuário teria acesso a todo tipo de conteúdo. Para rebater essa ideia, os autores remetem ao conceito das “clivagens subterrâneas”, de Michael Pêucheux. Para o linguista
francês, a automatização dos textos em dados possibilitou também uma leitura sem
sujeitos efetivada por uma “memória metálica”, ou seja, uma ação computadorizada,
possibilitando que dados textuais “[...] não tenham efetivamente, a mesma relação nos
procedimentos lógico-matemáticos que este outro tipo de dados, de natureza quantitativa, utilizados em economia, em demografia, em história etc.” (PÊCHEUX, 1994, p.
55-56). Ainda que o algoritmo de busca atenda a critérios matemáticos e quantitativos,
fatores que vão na contramão do que Pêcheux observa, é na natureza dos gestos de
leituras que o filtro-bolha reproduz “[...] uma condição que é intrínseca à composição
do arquivo informatizado, que á a condição de produzir textos sempre-já resultantes de
clivagens discursivas e técnicas. Sua ‘especialidade’ é a de produzir, como efeito, uma
personificação.” (GALLO; SILVA; BOCCHESE, 2015, p. 8).
Na segunda questão, os autores atentam para a homogeneização, pois os métodos utilizados por esses dispositivos em suas motivações mercadológicas reforçam
a repetição desses padrões para entregar conteúdo personalizados e impedem a chegada de dados diversos que poderiam promover uma espécie de saber ou dissenso por
não pertencerem ao conteúdo visível desejado pelo usuário. Se, por um lado, a personalização das plataformas condiciona o usuário a uma parcialidade de opiniões ou
formas de vidas e saberes que o doutrinam por meio das linguagens e disseminações
Disponível em: <https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=pt-br>.
Acesso em: 21 out. 2017.
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políticas-ideológicas, por outro, o sujeito contemporâneo em rede utiliza-se delas
para poder existir e se sentir parte de uma rede discursiva, na qual a noção de pertencimento a um mundo possível permite o reconhecimento de si e dos outros. O sujeito anteriormente massificado pela mídia na sincretude de um passado com poucos
conteúdos em algumas mídias recebe agora uma personalização excessiva espalhada
por uma miríade de conteúdos em multiplataformas, constituindo-se numa cadeia de
partículas subjetivas que instauram modos de existência traduzidos nos mais diversos
nichos de mercado. Uma atitude crítica, de aproximação, rejeição ou apropriação
dos indivíduos dos temas e afetos nas bolhas criadas, é também uma ação reativa dos
algoritmos aos rastros de subjetividade que são deixados pelo usuário.
Para Francisco Bosco (2017), as guerras culturais traçadas nas plataformas digitais “[...] operam segundo uma lógica algorítmica que tende a produzir relações
entre indivíduos com afinidades múltiplas, logo menos expostos ao contraditório, e
isso propicia a dinâmica do bonding, fundamental para o fortalecimento psicológico
dos grupos” (p. 78). Segundo o autor, as estratégias de bonding resultam na “[...]
produção de laços grupais, estabelecimento de uma coesão radicalmente baseada em
fatores excludentes como, no caso, o pertencimento identitário” (BOSCO, 2017, p.
22) – uma estratégia que pode também ser considerada excludente por aqueles que
estão fora do grupo.
Dentro do aspecto mercadológico, os algoritmos também são responsáveis por
manter e fazer existir uma série de plataformas de entretenimento nas quais a distribuição de conteúdos é controlada. Trata-se de plataformas que produzem seu próprio
conteúdo, como a Netflix (modelo de negócio baseado na assinatura mensal), e outras que distribuem conteúdos, como o Spotify (modelo freemium). Essa curadoria,
como observa Fréderic Martel (2015), realiza um filtro duplo que combina big data
com uma intervenção humana, um processso que se utiliza da “[...] força da internet
e dos algoritmos, mas também do tratamento humano e de uma prescrição personalizada feita por ‘curadores’” (p. 311).
Para Uribe-Gomez e Hunt (2015), o monitoramento da Netflix para entender
os hábitos dos usuários permite que a plataforma capture o “momento da verdade” que justifica o pagamento, quando o usuário começa uma sessão e o sistema o
ajude “[...] a encontrar algo que o engaje em alguns poucos segundos, prevenindo
o abandono de nosso serviço por uma opção de entretenimento alternativa” (URIBE-GOMEZ; HUNT, 2015, p. 136). O pesquisador Ramón Sangüesa acredita que o
filtro-bolha seja o maior problema desses serviços, ao observar que o usuário “[...]
corre o risco de ficar em uma mesma área de recomendação. No consumo cultural, o
perigo está na uniformização do gosto, o que chamamos de filtro bolha. E assim vão
sendo criados comportamentos mais padrão” (online)5.
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/07/cultura/1467898058_835206.html>. Acesso em:
18 nov. 2017.
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2 Ativismo de dados
Diante do processo de “dataficação” que adentra todos os campos do contemporâneo, torna-se relevante entender em que medida é possível relacionar o ativismo
com a própria noção de dados. A ideia de uma sociedade vigiada e regulada por dados numéricos, por vezes, é associada a Gilles Deleuze (1992) no ensaio Post-Scriptum
sobre as sociedades de controle, ao retomar as questões de Michel Foucault das implicações políticas dessa transição de uma “sociedade disciplinar” analógica e fabril
para uma “sociedade de controle” digital e imaterial. Ainda que essa reflexão tenha
sido realizada em um período de uma tecnologia de dados distante da contemporânea e de todas as mudanças efetivas no campo da comunicação, ela oferece pistas
gerais para questões que se consolidam hoje diante desses fluxos tecnológicos – principalmente ao concluir o ensaio com questionamentos sobre quais seriam as formas
de resistências possíveis para iludir o controle com “[...] a implantação progressiva e
dispersa de um novo regime de dominação” (DELEUZE, 1992, p. 4).
Os avanços da tecnologia digital desenvolveram-se no ambiente da contracultura e os movimentos de ativismo perceberam que a participação do usuário em rede
se constituía numa forma de liberdade dos grandes centros de mídia e de instituições,
oferecendo velocidade na disseminação de informações, além de quebrar os intermediários governamentais e corporativos na relação entre os indivíduos e seus desejos
políticos. No entanto, com a produção imaterial desses serviços e bens, essas ações
também passaram a ser incorporadas pelo capitalismo cognitivo, exigindo que novas
formas de resistências em rede fossem criadas, pois “[...] faz sentido que quaisquer
forças que desejem resistir ao poder distribuído devam ser adeptas de estratégias distribuídas” (GALLOWAY, 2004, p. 160).
Com a instauração da Web na década de 1990, as práticas e a figura subjetiva
dos hackers rapidamente apareceram como aqueles capazes de inferir nas programações computacionais convencionais para alterar os códigos e protocolos para novos
fins diferentes dos utilizados. O Movimento Zapatista, em sua ocupação ao sul do
México em 1994, tornou-se um marco dessas práticas, pois seus militantes criaram
uma tecnologia própria que permitia a comunicação entre os membros do movimento sem rastreamento. No final da década, o grupo Cult of the dead cow (cDc) também se tornou conhecido por reunir hackers de todo o mundo com o objetivo de criar
formas para furar o bloqueio da Internet efetivada pelo governo chinês. As ações dos
hackers nem sempre são motivadas por um fim político, mas, de forma geral, trata-se
de ações disruptivas que de acordo com a legislação de um país e do resultado de seus
atos, podem ser classificadas como uma forma de uma desobediência civil, cujas implicações podem abarcar processos, configurar-se como atos de crimes ou terrorismo.
Ainda que as práticas de programação estejam mais acessíveis, a maioria dos
usuários não busca derrubar sistemas, impedir funcionamentos ou desviar informa580
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ções. No entanto, como observa Alexandra Samuel (2004), há uma linha tênue entre
as práticas de hacking, conhecimentos práticos de programação, e do usuário comum, que pode se utilizar da forma mais convencional de produção e circulação de
conteúdo em rede com uma finalidade política que pode ser atribuída ao midiativismo. A rede Anonymous, por exemplo, possui um campo de atuação muito heterogêneo que se segmenta de acordo com o conhecimento do usuário e seu interesse de
participação. Ações da rede como o #OpWeeksPayment, consistiram em um ataque
simultâneo com o objetivo de derrubar os sites dos cinco maiores bancos brasileiros,
enquanto a operação #OPGLOBO se deu por uma disseminação massiva de mensagens contra Grupo Globo no Twitter e também pela convocação de coletivos de
hacking para derrubarem os sites com o domínio globo.com. (MACHADO, 2013).
O aumento das práticas de autoprogramação nas plataformas instaura um paradigma nas práticas dos usuários que pretendem utilizá-las para o ativismo. Nessa
perspectiva, para Stefania Milan e Lonneke van der Velden (2016), o ativismo centrado nos dados expõe a necessidade de estudos e reflexões sobre as práticas dos usuários nas plataformas e do seu funcionamento, para além das matrizes discursivas.
A mobilização aqui abarca ambos eventos discretos – atos individuais e coletivos de
apropriação de dados, mas também a dissidência, subversão e a resistência a coleta
de dados – e todo o processo que se subentende a emergência do ativismo de dados –
denominando, o crescimento de uma consciência popular sinalizando uma mudança
fundamental na perspectiva e na atitude em relação a dataficação que está lentamente
emergindo na sociedade civil. (MILAN; VELDEN, 2016, p. 3-4, tradução nossa)6.

A polarização observada no cenário político brasileiro e nas redes evidenciam
as práticas dos usuários em relação aos dados. Numa pesquisa efetivada por Pablo
Ortellado e Márcio Moretto Ribeiro durante as manifestações realizadas no dia 13 e 18
de março de 2016, respectivamente contra e a favor do impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff, foi possível constatar que os manifestantes tinham acesso e seguiam
páginas completamente diferentes no Facebook. Ao cruzar os dados dos usuários que
confirmaram a participação nos eventos com as páginas que seguiam, os pesquisadores notaram que nenhum grupo ou ator político era consistentemente “[...] capaz de
se comunicar ao mesmo tempo com ambos os polos da disputa” e que “[...] seja pela
liberdade do internauta em buscar ativamente suas fontes de informação, seja pelos
algoritmos das redes sociais que sugerem a ele informações compatíveis com seu perfil,
isola os polos do debate tornando o diálogo quase impossível” (online)7.
“Mobilization here embraces both discrete events—individual and collective acts of appropriation of data,
but also of dissent, subversion, and resistance to data collection—and the overall process that subtends to
the emergence of data activism—namely, the raising popular concern signaling a fundamental change in
perspective and attitude towards datafication that is slowly emerging within civil society.”
7
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/28/opinion/1459128271_535467.html>. Acesso
em: 18 nov. 2017.
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Os conflitos desencadeados pela existência do filtro-bolha nas redes sociais e
a coleta de dados pelos algoritmos possuem como matriz o questionamento do controle autômato que as plataformas exercem ao não considerarem uma série de contextos. Por exemplo, a censura de uma publicação da fotografia The terror of war,
de Nick Ut (um dos célebres registros fotográficos da guerra do Vietnã) gerou uma
série de protestos contra o Facebook, pois seu algoritmo considerou que criança nua
nessa foto poderia violar as políticas morais do usuário – o que levou a plataforma a
efetivar retrações e não censurar a foto8. Nesse caso, as informações concedidas aos
algoritmos evidenciam a necessidade de uma contrapartida que envolve a vigília e
o filtro humano sobre os dados e ações que determinem quais aprimoramentos devem ser realizados. Nesse sentido, a noção da convergência alternativa observada por
Jenkins (2009) como um processo de “cima para baixo”, que incute aos usuários a
possibilidade de interferirem nas ações, fluxos de conteúdos e plataformas de grandes
conglomerados, representa uma etapa fundamental, mas não assegura que uma série
de ações sejam realizadas sem que o usuário possa tomar consciência do processo e
passe a questioná-lo.
Para Tim O’Really (2016), o poder de agência dos usuários é relegado à crença
individual na confiabilidade das “caixas-pretas” – entendendo-as como plataformas
com um sistema algoritmo cujas regras e objetivos são claros. Nesse sentido, o autor
estipula quatro regras para a confiabilidade dos algoritmos e as plataformas nas quais
eles operam: 1) seus criadores tornaram claro o que estão procurando e, se possível,
para observadores externos verificar essa modificação; 2) sucesso mensurável; 3) as
metas dos criadores do algoritmo estarem alinhadas com as metas dos consumidores
dos algoritmos; e 4) o algoritmo leva seus criadores e seus usuários a tomar decisões
melhores a longo prazo?9. Ao aplicar a métrica do item 1 em relação ao Google e ao
Facebook, O’Really constata que essas empresas costumam declarar prioridade ao
usuário, mas “[...] devido a clareza de seus objetivos, torna-se fácil levantar questões
em que não aparentam ser o caso” (online).
O modelo proposto por O’Really parte de um pressuposto operacional e, por
isso, não aborda a natureza reativa que alguns algoritmos podem ter, principalmente,
ao levar em consideração que os sujeitos que os alimentam com dados nas plataformas podem mudar sua natureza operacional. Por exemplo, o projeto de inteligência
artificial desenvolvido pela Microsoft, intitulado Tay, nutriu-se de dados das redes
para aprender informações e em menos de 24 horas, a surpresa dos incautos, o dispositivo passou a emitir comentários de caráter racista, sexista e xenofóbico10.
Disponível
em:
<https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/09/facebook-reinstates-napalm-girl-photo>. Acesso em: 21 out. 2017.
9
Disponível em: <https://www.oreilly.com/ideas/the-great-question-of-the-21st-century-whose-black-boxdo-you-trust>. Acesso em: 21 out. 2017.
10
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/24/tecnologia/1458855274_096966.html>. Acesso
em: 22 dez. 2018.
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Essa fragilidade com os dados também estimula o aparecimento de coletivos,
associações, empresas e usuários interessados em realizar rigorosas análises da prática de dados em ferramentas, como a Get the data (fórum com dados relativos aos
mais diversos temas e questões), Is it open data? (plataforma que identifica se uma
base de dados é aberta), Google public data (ferramenta que facilita o acesso à informação de grandes conjuntos de dados) e blog Open data cook book (roteiro para a
localização de dados abertos). Além disso, também há a atuação de grupos de pesquisa, instituições e empresas com o monitoramento de dados brutos nas redes sociais
com os mais diversos fins, como o Monitor do Debate Político Digital, Laboratório
de Estudos Sobre Imagem e Cibercultura (LABIC) e o Instituto Brasileiro de Pesquisa
de Dados (IBPAD).
Esses grupos utilizam metodologias, softwares e técnicas para mensurar os rastros discursivos da produção dos usuários em rede, buscando demarcar de forma
quantitativa e qualitativa, quais posicionamentos políticos-ideológicos se sobressaem
ou quais conteúdos são compartilhados, além da tendência de hábitos de consumos,
assuntos de maior relevância, imagens mais utilizadas, assim como transformam os
dados coletados em grafos – um desenho nos quais se estruturam os nós, páginas e
perfis de usuários, materializando as suas conexões e demonstrando a “[...] assimetria de poder entre seus integrantes, o que ajuda a explicar o porquê de haver grupos
de emaranhados interativos das redes que não se tocam” (MALINI, 2016, p. 12).
A partir desse cenário de monitoramento e esforços coletivos de transparências de dados, é possível traçar duas perspectivas. A primeira engloba a escolha do
pesquisador, instituição ou grupo para observar os rastros deixados por usuários nas
redes, pois estas são circunstância dos enfoques, recortes e formas de setup dos softwares, já que “[...] nenhuma rede tem fronteiras naturais [...], é o pesquisador quem
às impõem” (DEGENNE; FORSÉ, 1999, p. 22). Essa escolha, por sua vez, também
sofre restrições que são vinculadas aos filtros dos próprios softwares na recepção e
repasses dos dados para as plataformas – como a restrição da política de dados do
Facebook alterada em 201511. Além disso, há também níveis de acessos aos dados que
são concedidos a esses softwares conforme uma regulação. A pesquisa de Claudia
Freire (2015) analisa e ranqueia mais de 2.000 serviços12 e suas respectivas “autoridades” perante o acesso aos dados na rede; ela constatou que foram realizadas 160
fusões de empresas para ampliar esse poder e monopólio do acesso, pois as maiores
empresas monitoram “[...] constantemente statups que apresentam soluções de monitoramento interessantes para o seu próprio negócio com a finalidade de adquiri-las” (FREIRE, 2015, p. 321).
Disponível em: <http://tarciziosilva.com.br/blog/mudancas-no-monitoramento-de-facebook-prepare-se/>.
Acesso em: 21 nov. 2017.
12
Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B2VuFFwvsCFpR0UzZC1YVUs4ZHc/view?usp=
sharing>. Acesso em: 21 nov. 2017.
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A segunda perspectiva é atravessada pela lógica da cauda longa e sua economia
estratificada em nichos, pois, se o usuário não concorda com uma ou outra caixa-preta de dados, ou se não quer ver o seu conteúdo se deparar com ideias contrárias, ele
irá buscar alguma nova plataforma que lhe satisfaça e atenda o seu objetivo – quando
não, organizar-se para construir a sua própria ao perceber essa demanda. Se grande
parte das pesquisas com mineração de dados volta-se para plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp, por se tratarem de bases amostrais sólidas e
consistentes em termos quantitativos e qualitativos, é possível imaginar que certas
práticas e certos usuários irão desenvolver hábitos, conexões e circulações de conteúdos que não se encontram num regime de completa visibilidade.
3 Práticas de mobilização dos usuários
A vitória de Donald Trump nas eleições americanas provocou certa surpresa
nos veículos de mídia e em parte da opinião pública americana ao levar em consideração o resultado das acirradas pesquisas eleitorais. Durante a campanha, diversas manifestações de apoio ao candidato e eventos em prol do candidato esboçaram
a existência de algo que se tornou evidente após sua vitória: a articulação de uma
nova direita extremista denominada de alt-right. Um dos episódios mais significativos ocorreram em agosto de 2017, quando o protesto chamado de Unite the right,
ocorrido em Charlottesville (Virgínia), conclamou a reunião de grupos saudosos com
as políticas nazistas, membros e simpatizantes da Klux Klux Klan e nacionalistas
incomodados com a remoção da estátua de Robert E. Lee (um dos comandantes da
força de Confederação na Guerra da Secessão dos EUA, entre 1861-1865) entraram
em confronto com outros ativistas contrários a essa ideia. Após o incidente, páginas
do Facebook como Right wing death squad, White nacionalists united foram banidas
pela plataforma, assim como contas do Twitter e uma comunidade do Reddit chamada Physical removal13.
Para a pesquisadora Angela Nagale (2017), essa direita surge da formação de
redes diversas que passaram anos compartilhando conteúdos que passavam despercebidos por estarem alocadas em plataformas sociais como o 4chan, mas que agora
se tornam latentes nesse período recente de guerras culturais. Com uma prática discursiva própria, “[...] o estilo de ‘trolagem’ irreverente associado ao 4chan cresceu
em popularidade em resposta a espaços mais femininos como o Tumblr. Isso, por
si só, se esbarrou eventualmente na ‘vida real’ adentrando o campo da política e
Disponível em: <https://mobile.nytimes.com/2017/08/21/magazine/how-hate-groups-forced-online-platforms-to-reveal-their-true-nature.html?mc=adintl&mcid=keywee&mccr=AltMarkets&ad-keywords=IntlAudDev&kwp_0=502753&kwp_4=1807958&kwp_1=769028&referer=http%3A%2F%2Fm.facebook.
com%2F>. Acesso em: 20 set. 2017.
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espaços segurados desativando perigos, ‘gamergates’ e muitas outras batalhas.” (NAGALE, 2017, p. 21). Em contraponto, plataformas como o Tumblr também ocupam
um outro espaço discursivo com suas práticas de compartilhamentos de gifs, vídeos
e imagens sem censuras, permitindo, por exemplo, que imagens pornográficas circulem nessa rede. Para Nagale (2017), a plataforma foi apropriada por usuários com
uma política e estética sensível bem diversa, abarcando, principalmente, as questões
raciais e de gênero próximas ao campo discursivo da esquerda, tornando-se “[...] o
espelho reverso da direita 4chan nesse sentido” (p. 64).
Desse modo, as plataformas criam os seus próprios fluxos de funcionamento
no design da participação do usuário, mas seus algoritmos também acatam a criação
de perfis falsos para a disseminação de uma gama de conteúdos. Essa estratégia é
utilizada largamente em diversos países para atrair atenção para contra informações
ou para aumentar o alcance de uma determinada informação para o usuário comum.
Durante as manifestações na Síria em 2011, o próprio governo vigente no período
utilizou no Twitter a hashtag #Syria para disseminar conteúdos de entretenimento,
assim como a criação do perfil @thelovelysyria para proliferar 2 spams a cada cinco
minutos com mensagens pró-governo. Nas eleições de Donald Trump, além do trabalho de marketing com big data da empresa Cambrigde Analytica, investigações
demonstram o uso de bots e perfis falsos no Twitter advindos da Rússia para disseminar mensagens em prol do então candidato14. No Brasil, há uma série de investigações sobre as eleições de 2014 com algumas empresas que remuneravam usuários
monitorados por vídeo via Skype para alimentarem contas falsas com mensagens de
apoio, estímulo e elogios a políticos como Aécio Neves (PSDB-MG) e Renan Calheiros (PMDB-AL) e o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE)15.
Nessa perspectiva, é possível afirmar que o design da participação representa
um complexo entrave entre o usuário e as plataformas. Como exemplificado no caso
dos bots e dos perfis criados para a propagação de notícias, ambos passam ilesos
pelos algoritmos e essa preocupação, significa que novamente é necessário recorrer
a um filtro humano e reprogramações para poder identificar e demonstrar aos algoritmos quais perfis ou não estão agindo de forma questionável. Mas, ao realizar essa
verificação, não seria uma abertura para uma vigilância extrema que não permitiria
outras formas de participações lúdicas e diversas de usuários com outros fins que não
os já citados?
Nas redes, os grupos identificados ou autodenominados como minorias ocupam ambientes mais orgânicos das redes sociais, nos quais suas atividades crescem e
ganham uma desejada visibilidade nesse mundo midiático. Mas, ao mesmo tempo,
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/09/07/us/politics/russia-facebook-twitter-election.
html> Acesso em: 22 dez. 2017.
15
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172146>. Acesso em: 22 nov. 17.
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essas mensagens são monitoradas e retroalimentadas com conteúdos similares pelos
algoritmos. Nesse sentido, há uma atividade orgânica definida pela presença de outros usuários e a sobrevivência das bolhas depende da intensidade com que os afetos
circulam por esses espaços. Trata-se de um processo convergente em que há uma
cultura participativa habitando uma plataforma corporativa, mas o fluxo “de cima
para baixo” se impõe rapidamente quando é injetado dinheiro para que certos tipos
de conteúdos, guiados pelas práticas dessas bolhas, apareçam para o usuário. Desejar não participar desse funcionamento, assim como receber e efetivar a circulação
de certos conteúdos, exige do usuário decidir em qual plataforma ele deseja habitar.
Além dos perfis falsos e dos bots, as chamadas fake news também integram
essa rede de dados e conteúdos que são circulados entre usuários, grupos e empresas
de mídias. Essa expressão ganhou relevância ao longo dos últimos anos – substituindo o termo hoax (embuste) – e se insere dentro de um contexto no qual os usuários e
as empresas de mídia nos ambientes convergentes de trocas das redes, fazem circular
conteúdos, dados ou declarações inverídicas. Essa ação pode ser estratégia e/ou um
erro replicado pela ausência de filtros investigativos de qualidade, mas, de qualquer
forma, integra um ecossistema mediado por humanos e não humanos. Na perspectiva das redes sociotécnicas, as fake news podem ser entendidas como uma ação entre
dois atores de uma rede e, por isso mesmo, desse ato emerge o social, pois nessas
condições devemos “[...] rastrear relações mais sólidas e descobrir padrões mais reveladores [é preciso encontrar] um meio de registrar os vínculos entre quadros de
referência instáveis e mutáveis” (LATOUR, 2012, p. 45).
A cultura participativa tem se encarregado de desmistificar e filtrar os conteúdos em suas redes discursivas, uma vez que o algoritmo dessas plataformas entende
que esse conteúdo não é diferente dos demais. A criação de certos padrões dentro da
própria plataforma para tornar elegíveis “notícias” verificáveis ou não, pode repetir
um erro ao conceder a poucos filtros e instituições o poder de “verdade”. Conceder
aos usuários as opções de filtros e algoritmos que ele deseja utilizar para receber
e compartilhar informações seria uma possibilidade para oferecer uma experiência
transparente de uso nas plataformas, ainda que essa alteração afete todos os modelos
de negócios diversos utilizado por elas – baseados em certas restrições de participação para poder identificar e monitorar os dados que aproximam alguns rastros de
algumas formas de consumo. Vilém Flusser (2002) indicava o aspecto randômico
como onipotente e onisciente em ambientes programáveis, pois “[...] todas as virtualidades inscritas no programa, embora se realizem ao acaso, acabarão se realizando
necessariamente”. (p. 65) e tentar impedir esse processo através de uma grande agência de controle sob o usuário em nome de uma “experiência melhor”, se constitui em
um processo que exige, primeiramente, que se descubra o que é ideal para o usuário
não somente através de seus rastros.
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Considerações finais
Neste capitulo, procuramos analisar o ativismo de dados a partir de uma lógica
centrada na autoprogramação das práticas dos usuários nas plataformas, buscando
compreender essa prática de ativismo na perspectiva das mobilizações dos usuários
que são empreendidas no ambiente da cultura participativa. Nesse processo, que teve
início com a personalização dos conteúdos, a experiência de autoprogramação do
consumo de dados contribuiu de forma significativa para a disseminação de conteúdos impulsionados de forma não orgânica, promovendo um modelo de negócio
definido pelos algoritmos.
Uma das conclusões que emerge deste estudo, entre outras, é que o grande desafio contemporâneo de assujeitamento do usuário perante as plataformas são as
bases do que poderia ser definido como ativismo de dados propriamente dito. Uma
forma de existir nas redes que exige um desafio individual que, antes de afetos políticos, comportamentais e de outras matrizes, seja centrado na sua própria prática
e crítica de seu modo de existência como usuário gerador e monitorador de dados.
Isso para que ele possa, a um só tempo, participar das formações das filtros-bolhas
que cerceiam sua subjetividade dentro da operação dos algoritmos e amplificam suas
próprias mensagens de aproximação ou afastamento com esses temas, mas que também possibilite romper essa esfera para observar e participar, em um exercício livre
de alteridade, outras bolhas que não sejam a sua.
Desse modo, neste estudo, procuramos demonstrar que precisamos estabelecer
uma relação de simetria com os algoritmos que governam tanto a nossa vida cotidiana, quanto a decisões dos governos e dos grandes conglomerados. No entanto,
os algoritmos que fornecem vida aos objetos e conectam as coisas entre si, criando
novas formas de relação entre os humanos e a inteligência artificial, entre outras tecnologias, são capazes de reproduzir hábitos programados e gerar estigmas sociais
que criam uma série de barreiras aos indivíduos em vez de facultar o acesso às novas
formas de existência. Estudos futuros que se proponham a monitorar e analisar as
diversas experiências individuais de participação nas plataformas e suas relações com
os consequentes conteúdos ofertados pelos seus algoritmos, podem contribuir quantitativamente e qualitativamente, para uma noção mais refinada do quão profundo é
esse impacto nas construções das bolhas.
Buscamos, assim, realçar neste estudo sobre o ativismo de dados um sistema
de autoprogramação que se utiliza de sua base algorítmica para explorar novas dimensões da vida social. As redes sociais, tais como vistas, são produtos dessa autoprogramação, mas cabe ainda verificar se o ativismo de dados como uma prática
social é capaz de potencializar as plataformas de redes sociais e, assim, transformar
os usuários em sujeitos políticos.

587

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

Referências
BOSCO, Francisco. A Vítima tem sempre razão? Lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro. São Paulo: Todavia, 2017.
COCOO, Giuseppe. O Capitalismo cognitivo em debate. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v. 5, n.
2, p. 148-151, set. 2009.
DEGENNE, Alain ; FORSÉ, Michel. Introducing social networks. London: Sage, 1999.
DEUZE, Mark. SPEEARS, Laura. BLANK, Peter. Vida midiática. Revista USP, São Paulo, n. 86,
p. 139-145, jun./ago. 2010.
DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Editora 34, 1992. p. 223-230.
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Relume Dumará, 2002.
GALLO, Solange; SILVA, Márcio; BOCCHESE, Pedro Augusto. Projeto Metarede: Investigando
discursividades online e textualidades digitais. In: FLORES, Giovanna G. Benedetto; NECKEL
Nádia Régia Maffi; GALLO Solange Maria Leda (Orgs.). Discurso, cultura e mídia: pesquisas em
rede. Palhoça (SC): Unisul, 2015. p. 8-p.18
GALLOWAY, Alexander. Protocol: how control exists after decentralization. Cambridge: MIT
Press, 2004.
FREIRE, Claudia. Método de Monitoramento de Redes Sociais: Epistemologia, técnicas e propostas de mineração de banco de dados para conteúdos gerados por fãs de telenovela em redes sociais
(2016). 399f. Tese de doutorado. ECA / USP.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
LATOUR, Bruno. Reagregando o social: uma introdução à teoria do ator-rede. Salvador: UFBA;
EDUSC, 2012.
MACHADO, Murilo Bansi. Por dentro dos Anonymous Brasil: poder e resistência na sociedade de
controle(2013). 120. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas e Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do ABC, Santo André (SP), 2013.
MARTEL, Frédéric. Smart – O que você não sabe sobre a Internet. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2015.
MALINI, Fábio. Um método perspectivista de análise de redes sociais: cartografando topologias
e temporalidades em rede. In: ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS, 25., 2016, Goiânia. Anais...
Goiânia: Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, 2016.
MALINI, Fábio. Big data da revolução. Revista Parágrafo, v. 5, n. 1, p. 128-135,
jan./jun.
2017.
Disponível
em:
<http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/
recicofi/article/view/682>. Último acesso em: 23 jan. 2018.
588

PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

MILAN, Stefania; VELDEN, Lonneke van der. The alternative epistemologies of data activism.
Digital Culture & Society, special issue The Politics of Big Data, Amsterdan, n. p., out. 2016.
NAGALE, Angela. Kill all normies. The online culture wars from Tmblr and 4chan to the alt-right
and Trump. Washington: Zero Books, 2017.
O´REALLY, Tim. The great question of the 21st century: Whose black box do you trust? O’Reilly Media, 15 set. 2016. Disponível em: <https://www.oreilly.com/ideas/the-great-question-of-the-21st-century-whose-black-box-do-you-trust>. Último acesso em: 23 jan. 2018.
ORTELLADO, Pablo. RIBEIRO, Marcio Moretto. “Perfil digital dos manifestantes: o abismo aberto pela polarização”. El País, 28 mar. 2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/
brasil/2016/03/28/opinion/1459128271_535467.html>. Último acesso em: 23 jan. 2018.
PÊCHEUX, Michel. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, Eni Puccinelli (Org.). Gestos de leitura: da
história no discurso. 2. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1997. . p. 55-66 xxSAMUEL, A. Whitney. Hacktivism and the future of political particiption. 2004. 284 . Tese (Doutorado em Ciência Política) – Harvard University, Cambridge, 2004
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2008.
URIBE-GOMEZ, Carlos; HUNT, Neil. The Netflix recommender system: algorithms, business
value, and innovation. ACM Transactions on Management Information Systems, New York, v. 6,
n. 4, p. 13-19, dez. 2015.

589

31
O jornalismo transmídia de Mídia Ninja
autora:
Luciana Andrade Gomes Bicalho
Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
E-mail: lucianadrade@gmail.com.

RESUMO
Este capítulo tem por objetivo investigar o conceito de jornalismo transmídia com
base na estruturação dos grupos de midiativismo que buscam a expansão narrativa
por meio da integração entre múltiplas plataformas e pela heterogeneidade de pontos
de vista. Nesse sentido, o objeto utilizado para as discussões será o grupo Mídia
Ninja, que ganhou força após as manifestações das Jornadas de Junho de 2013,
acontecimento fundamental para o estabelecimento de novos canais de produção e
distribuição de informação no país. A produção noticiosa de Mídia Ninja utiliza
as hashtags como estratégia de propagação de um posicionamento sociopolítico,
tornando-se referência no debate público. Muitas vezes, as hashtags são criadas pelos
próprios manifestantes e depois incorporadas ao conteúdo jornalístico. Em outros
casos, o grupo cria e compartilha suas próprias hashtags, que passam a vigorar
também nos protestos de rua. Trata-se de um processo orgânico de alimentação
de notícias que ganha vitalidade pelo engajamento social. Para compreender essas
relações, este estudo terá como aporte teórico-metodológico os princípios da narrativa
transmídia (JENKINS, 2009; SCOLARI, 2013; MOLONEY, 2015; ANDRADE,
2018). Será realizado um panorama das produções noticiosas de Mídia Ninja durante
o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, averiguando a trajetória da
hashtag #nãovaitergolpe. A partir disso, será traçada uma análise a fim de identificar
o potencial da rede gerada na composição de um jornalismo transmídia. Os resultados
apontam para uma produção noticiosa marcada pelo engajamento social, que utiliza
as hashtags como um conector entre as múltiplas plataformas.
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo. Transmídia. Ativismo. Redes sociais online. Mídia
Ninja.
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O jornalismo transmídia de Mídia Ninja
Introdução
Nos processos de comunicação relativos à cultura da convergência (JENKINS,
2012), situados na conexão entre a dinâmica transmissiva dos veículos de massa e
a dinâmica associativa das redes sociais online, podemos perceber um acúmulo de
registros que deixam rastros diversos. Esse novo ecossistema midiático (CANAVILHAS, 2014) tem oferecido visibilidade para as manifestações e protestos em todo
o mundo (CASTELLS, 2013). Apesar de os protestos nascerem nas ruas, eles encontram um solo fértil e promissor para a expansão dos relatos na Internet, configurando uma rede orgânica de produção de conteúdo. Existe uma ocupação do espaço público que ganha notoriedade e legitimidade por meio das narrativas compartilhadas
nas redes sociais online. Esse cenário, marcado também pela desconfiança das mídias
corporativistas, leva ao fortalecimento do formato de mídia livre. Após a apropriação
do ciberespaço pelos movimentos que se iniciaram no mundo árabe, passando pela
Islândia, Espanha e Estados Unidos, nota-se o surgimento de uma organização sociopolítica de grupos que busca uma aparente democratização da informação, instigando a participação do cidadão comum nos processos de apuração, seleção e produção
de notícias (BENTES, 2015).
Essa propagação de eventos sociopolíticos tem usado as hashtags para gerar
engajamento nas redes sociais online. Isso favorece o surgimento de uma nova agenda
midiática, que passa pelos Trends das plataformas digitais, mostrando a relevância
de determinados assuntos a partir do volume gerado pelas conversações na rede em
um curto período de tempo (GROSHEK; GROSHEK, 2013). Entretanto, apesar de
terem sido criadas com o propósito de agrupamento e monitoramento de conteúdos
na Internet – tendo o Twitter como plataforma principal –, as hashtags tornaram-se
fundamentais para a demarcação de posicionamentos comuns dentro e fora do ambiente digital. Isso significa que sua função extrapola a condição física do rastro para
se tornar um agente importante na produção de sentido da narrativa transmídia.
O conceito de transmídia no jornalismo ainda gera muitas incongruências,
principalmente em relação às práticas profissionais. O exercício proposto por este
capítulo é buscar novas formas de elucidar esse conceito a partir da estruturação dos
grupos de midiativismo, que buscam a expansão narrativa por meio da integração
entre multiplataformas e pela heterogeneidade de pontos de vista (BENTES, 2015).
Nesse sentido, o objeto utilizado para as discussões será o grupo brasileiro Mídia
Ninja, que ganhou força após as manifestações das Jornadas de Junho de 2013, acontecimento fundamental para o estabelecimento de novos canais de produção e dis592
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tribuição de informação no país (MALINI; ANTOUN, 2013). O grupo surgiu como
uma alternativa à cobertura dos veículos de comunicação já estabelecidos, nomeados
como “golpistas” pelos manifestantes. Isso estabeleceu uma nova dinâmica jornalística, produzindo e compartilhando o conteúdo de forma reticular.
A narrativa construída pelo Mídia Ninja utiliza as hashtags como estratégia de
propagação de um posicionamento sociopolítico, tornando-se referência no debate
público. Muitas vezes, as hashtags são criadas pelos próprios manifestantes e depois
incorporadas ao conteúdo jornalístico. Em outros casos, o grupo cria e compartilha
suas próprias hashtags, que passam a vigorar também nos protestos de rua. Trata-se
de um processo orgânico de alimentação de notícias, que ganha vitalidade pelo engajamento social. Ao mostrar predileção por movimentos sociopolíticos de esquerda, o
Mídia Ninja deseja apresentar-se como um veículo transparente e parcial, diferente
da dinâmica dos meios de comunicação tradicionais. Durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, o grupo tornou-se referência no
compartilhamento de várias hashtags contra a destituição da presidente em várias
plataformas digitais, inclusive sendo um grande influenciador da hashtag #nãovaitergolpe, que se tornou um símbolo muito utilizado nas discussões geradas na Internet
e nas ruas (ALZAMORA; ANDRADE; SILVA, 2017).
Para compreender essas relações, este estudo terá como aporte teórico-metodológico os princípios da narrativa transmídia (JENKINS, 2009; SCOLARI, 2013; MOLONEY, 2015; ANDRADE, 2018)). Será realizado um panorama das produções noticiosas de Mídia Ninja em 2016, averiguando as trajetórias geradas pela semiose da
hashtag #nãovaitergolpe, que foi utilizada em muitos momentos na criação narrativa
do grupo. A partir disso, será traçada uma análise, a fim de identificar o potencial das
mediações geradas por essa hashtag na composição de um jornalismo transmídia.
1 Transmídia nas narrativas de não ficção
Aplicar as especificidades da narrativa transmídia tem sido um trabalho complexo para o jornalismo. Jenkins (2012) consolidou o conceito em torno das narrativas ficcionais, que possuem mais facilidade e liberdade para trabalhar com suas
características. Por ter nascido na dinâmica transmissiva, o jornalismo tem sofrido
dificuldades para adaptar-se às dinâmicas de compartilhamento das redes sociais online. Isso se deve ao cenário de convergência (JENKINS, 2012), que traz novos paradigmas para a produção e distribuição de informação. Existe uma integração entre
processos de comunicação verticais (corporações de mídia) e horizontais (indivíduos
e grupos) em conexões digitais. A convergência prevê uma transformação cultural
que incentiva os consumidores a procurar novas informações e fazer conexões a partir de conteúdos midiáticos dispersos. Isso determina um comportamento migratório
dos públicos dos meios de comunicação (JENKINS, 2012).
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Com a ampliação do ecossistema midiático (SCOLARI, 2013; CANAVILHAS,
2014), a circulação de conteúdo tornou-se reticular, compreendendo o uso de diferentes sistemas de mídias e contando com a participação ativa dos consumidores na
produção e distribuição de informação, principalmente pela mobilidade e conectividade constantes oferecidas pelos dispositivos móveis. Na visão de Jenkins (2012),
isso significa que o consumo tornou-se um processo coletivo, o que aumenta o grau
de complexidade das relações entre as novas e antigas mídias. Esse processo de convergência é um tema central para o jornalismo do início do século XXI, que coloca
em debate o próprio modelo de negócio dos meios de comunicação corporativistas
(MOLONEY, 2015).
Nesse contexto, surge o que Jenkins (2012) chama de narrativa transmídia, que
tem como ponto fundamental a expansão da linguagem e das mídias na produção
narrativa. Cada texto que se desenrola nos ambientes midiáticos precisa contribuir
de maneira distinta e valiosa para o todo. Como afirma Scolari (2013), não se trata
de um processo de adaptação que acontece em múltiplas plataformas, mas de uma
criação complementar que integra a comunicação em vários ambientes por mediações sobrepostas. Cada texto gerado se torna uma peça fundamental pra a construção de sentido da narrativa. Entretanto, é importante que cada texto também ganhe
sentido isoladamente. A narrativa transmídia é a soma de textos independentes que
referenciam uma narrativa determinante e que também constroem significados de
forma isolada.
Isso significa repensar todo o caminho já trilhado pelo jornalismo tradicional.
Um movimento importante para Scolari (2013), pois, apesar do conceito de transmídia ter nascido no campo do entretenimento, existe uma potencialidade latente para
o seu uso nas narrativas de não ficção. Segundo Canavilhas (2014), as dificuldades de
transposição do conceito para o campo do jornalismo residem na complexidade da
atividade profissional e na multiplicidade de conceitos já existentes, como multimídia, cross-mídia, intermidialidade, mídia híbrida, entre outros. Para Scolari (2013),
todos esses termos fazem parte de uma mesma galáxia semântica e cada um deles
contribui para a iluminação de pontos específicos da narrativa transmídia.
A partir disso, Canavilhas (2014) busca demonstrar que o jornalismo na web
vem trabalhando com várias características próximas ao universo desses conceitos,
principalmente por atuar com múltiplas plataformas e linguagens (texto, imagem,
áudio, vídeo, infográfico). O autor acredita que o conceito de transmídia absorva
todos os outros conceitos, sendo sua diferenciação a convergência do conteúdo para
um único fim. Segundo Scolari (2013), os relatos precisam buscar o melhor de cada
meio para se expandir. Para isso, eles precisam contar com a colaboração dos prosumidores na construção do mundo narrativo. Esse prosumidor seria uma mistura entre
o consumidor e o produtor, que assumiria um papel ativo no processo de expansão
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da narrativa. No campo do jornalismo, isso significa uma miscigenação de gêneros e
formatos por meio da integração entre as dinâmicas comunicacionais de transmissão
e de compartilhamento.
Dessa forma, Canavilhas (2014) propõe quatro conjuntos de características que
devem estar presentes na qualificação do jornalismo transmídia. O primeiro seria a
interatividade, incentivando a relação entre conteúdos e usuários. O segundo seria
a hipertextualidade, que permite a ligação de blocos de conteúdos por meio de um
link. Essa característica denota uma forte ligação com os rastros deixados durante a
navegação, como no caso das hashtags. O terceiro seria a multimidialidade integrada, visto que a organização do conteúdo buscaria um objetivo específico na utilização
de multiplataformas. Por fim, ele cita a contextualização, marcando os antecedentes
e as condições em que se produziu o acontecimento. Isso facilitaria o entendimento
da narrativa dentro do comportamento migratório do público. São os graus entre a
contextualização e a interatividade que vão diferenciar a narrativa transmídia (CANAVILHAS, 2014).
Entretanto, Canavilhas (2014) afirma que o principal desafio desse tipo de jornalismo é trabalhar com as variações de tempo e espaço para incentivar e aprofundar
a participação do público. Nesse caso, a intermidialidade seria fundamental para
o enriquecimento da história relatada. É necessário oferecer novas entradas e itinerários para estimular o interesse do público. Para Gosciola (2014), existe um jogo
narrativo promovido pela intermidialidade que contribui para o aumento da compreensão do público, incentivando sua curiosidade e interesse pela história narrada. Isso
acontece porque há uma mudança significativa no consumo de conteúdos, por conta
da crescente mobilidade e, consequentemente, das alterações nas texturas midiáticas
(JANSSON, 2013), ou seja, na criação dos tecidos comunicativos. Essa textura refere-se aos processos e arranjos de material simbólico por meio dos quais a comunicação
se constitui (JANSSON; LINDELL, 2015). A partir da dinâmica transmídia, essas
texturas tornam-se mais integradas e flexíveis, revelando novos hábitos de consumo
de mídia que se integram com outras atividades na vida cotidiana (JANSSON; LINDELL, 2015).
Nesse caso, se os padrões de consumo são líquidos, o foco não pode ser na condição técnica da plataforma, mas na maneira como a história é narrada (SCOLARI,
2013). Isso configura o que Scolari (2013) intitula de “jornalismo 3.0”, trazendo o
cidadão para o centro da notícia. Se essa textura transmídia também corrobora uma
texturização da vida cotidiana, as experiências orgânicas nas redes sociais online são
fundamentais para o entendimento desses processos. Isso altera inclusive a agenda
midiática, pois coloca as conversações entre os pares no centro das discussões sociais.
Uma prova disso é a atualização constante dos Trends das plataformas digitais, que
mostram o fluxo intenso de termos-chave e hashtags durante um curto período de
tempo, fazendo emergir uma Agenda Trending (GROSHEK; GROSHEK, 2013).
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2 O jornalismo no ativismo transmídia
No cruzamento das agendas midiáticas, encontram-se as pautas sobre as manifestações ativistas, que ganharam novos formatos por meio da integração entre os
ambientes online e offline. Se antes existia uma tensão entre as manifestações sociais
e a cobertura midiática tradicional, agora a visibilidade desses eventos está também
no cerne da criação e produção coletiva de informação (CASTELLS, 2013). Dessa
forma, Srivastava (2009) repensa o ativismo no sistema midiático atual a partir da
cultura participativa. Para a autora, a dinâmica transmídia oferece novas possibilidades para os movimentos com iniciativas de mudança social. Existem atores descentralizados que criam pontos de entrada para questões e soluções ligadas ao tema
utilizando múltiplas plataformas e linguagens.
Na visão de Srivastava (2009), os conteúdos compartilhados vão acionar pequenos fragmentos dessa história por meio de um trabalho coletivo e colaborativo.
Seu foco é conectar audiências e agentes de mudança com uma visão de mundo particular ou ação específica por meio de histórias locais. Aliás, esse tipo de ativismo tem
como ponto principal o uso da voz local, visando à participação centrada nos grupos
sociais. Por meio da projeção digital, essas narrativas ganham visibilidade e podem
ser expandidas para um nível global. Assim, elas utilizam as múltiplas plataformas
para realizar uma apropriação cultural com intuito de cruzar fronteiras para promover a transformação.
Uma das formas de rápida divulgação de conteúdos nas redes sociais online
é por meio do uso de hashtags. Durante os protestos, podemos perceber uma forte
utilização dessa ferramenta. Yang (2016) sinaliza o crescimento de um “hashtag ativismo”, configurando-se como um protesto discursivo pelo uso de hashtags nas redes
sociais online, trazendo como conteúdo uma reivindicação social ou política. Essa
hashtag seria uma agência narrativa comunitária e criativa. O autor argumenta que
existe uma negligência no estudo do ativismo digital em relação à sua forma narrativa. E uma das maneiras de se pensar essa estrutura seria por meio do uso social das
hashtags.
Segundo Bruns e Burgess (2015), o uso do Twitter para coordenar a discussão
política e social tem crescido muito nos últimos anos, principalmente nos processos
eleitorais, nos movimentos ativistas e nos eventos culturais, esportivos e televisivos.
Nesse sentido, as hashtags sempre tiveram o papel central de organizar essas questões
dentro da plataforma, atuando em contextos que vão desde a discussão geral sobre
um tema, até discussões que acontecem no âmbito local, estadual e nacional. Elas
podem surgir como reflexo de um movimento bem planejado, sendo criadas para um
evento específico, mas podem nascer da espontaneidade das conversações em rede.
Para os autores, o mais importante é que as hashtags não são estáticas, visto que o
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uso social muitas vezes altera o seu sentido, fazendo conexão com outras hashtags e
plataformas.
Apesar de as hashtags terem inicialmente apenas a função de marcar e classificar os tweets que estão relacionados a um tópico específico por meio do hash (#), elas
também tornam possível a comunicação entre pessoas e comunidades de interesse.
Seu uso foi proposto em 2007 por Chris Messina, desenvolvedor web, e tinha por objetivo agrupar conteúdos no Twitter para facilitar o monitoramento da plataforma.
Sua ideia era melhorar a experiência de escuta, para que os usuários pudessem ter
uma atenção mais seletiva (BRUNS; BURGESS, 2005). No início, houve resistência ao
uso das hashtags porque não faziam parte do hábito de mídia dos usuários. Porém,
para Bruns e Burgess (2015), seu espaço foi conquistado por ser um sistema de indexação que não impõe regras ou limites aos usuários. Eles podem criar e compartilhar
novas hashtags quando e como quiserem.
Nas manifestações ativistas, percebemos que o uso das hashtags ultrapassa a
condição física do rastro para contribuir de forma significativa para a construção de
sentido da narrativa. Elas passam a vigorar em várias plataformas midiáticas, saindo da esfera funcional do Twitter, passando a ser vista como fonte de construção
de ideias e pensamentos no Facebook e outras redes sociais online. Além disso, elas
compõem também a dinâmica de rua, quando são utilizadas em camisetas, cartazes
e peças gráficas. Dessa forma, nesse contexto específico, elas tornam-se hipertextos
que contribuem para a formação de um posicionamento sociopolítico (ALZAMORA; ANDRADE, 2016), ganhando vitalidade pelo engajamento social.
É nessa lógica de conexões que os grupos de midiativismo se consolidam. Eles
aproximam-se das narrativas geradas pelos manifestantes para criar uma produção
noticiosa diferente daquelas produzidas pelas grandes corporações de mídia. Para
Malini e Antoun (2013), são as vozes heterogêneas da multidão que moldam os processos de auto-organização (autopoiesis) das redes, que usam hashtags como conectores. Sem o monopólio da fala, instituído pelos grandes veículos de comunicação,
surgem novas formas de experiência narrativa no ecossistema midiático. Na visão de
Bentes (2015), isso configura uma espécie de “mídia-multidão”, que está estritamente
ligada a esse consumo coletivo de mídia. A autora aponta para a emergência de um
pós-jornalismo, que não descarta as técnicas e práticas profissionais, mas que se abre
para uma experiência de subjetivação coletiva dentro de um cenário transmidiático.
Entretanto, como afirmam Poell e van Dijck (2015), é necessário um olhar crítico sobre as novas formas de produção de conteúdo nas redes sociais online. Apesar
do caráter de personalização e circulação instantânea de informação, ainda existe
uma guerra de poder que impera nesse cenário. Ainda que o ativismo esteja menos
dependente dos meios de comunicação tradicionais, não significa que ele tenha mais
controle sobre o ecossistema midiático. Nas redes sociais online, os mecanismos tec-
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nológicos e as seleções algorítmicas das novas corporações de mídias sociais (como
Twitter, Facebook, Youtube, entre outros) orientam as conexões entre os usuários,
inclusive pela formação dos Trends. Isso pode alterar significativamente o percurso
traçado pelas estratégias narrativas.
Pensando nisso, a dinâmica de um pós-jornalismo, como demonstra Bentes
(2015), vive no limiar das relações que se estabelecem entre agentes humanos e não
humanos nos ambientes digitais. Para a autora, o prefixo “pós” sinaliza a problematização do jornalismo como regime discursivo. Trata-se de um campo aberto que
aponta para experiências heterogêneas e díspares de um midiativismo que emerge
nas redes sociais online. Bentes (2015) busca o conceito de multidão de Michael Hardt e Antonio Negri (2004) para falar dessa “Mídia-Multidão” que se constrói na
sinergia e cooperação entre singularidades e diferenciações. A multidão não é uma
massa amorfa e domesticada, mas que está sempre em movimento (HARDT; NEGRI, 2004). O jornalista de midiativismo pode ser qualquer sujeito que, diferente dos
profissionais que vivem na esfera corporativista, está nas manifestações e protestos
não apenas para registrar e reportar. Ele apresenta-se como um corpo da multidão e
a comunicação passa a ser um instrumental importante na mobilização e expressão
dessa multidão (BENTES, 2015).
3 A produção de notícias de Mídia Ninja
Nesse cenário de produções de midiativismo, o grupo brasileiro Mídia Ninja
(Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) tem se destacado principalmente por
estruturar sua narrativa levando em conta a ação humana (público) e não humana
(algoritmos), tendo a produção jornalística como uma das esferas de comunicação.
Em seu site oficial, o grupo apresenta-se como um tipo específico de jornalismo na
web, que prioriza a parcialidade a partir da soma e do acúmulo de todas as experiências vividas. “O Jornalismo é uma das ferramentas e linguagens que utilizamos para
levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não tem visibilidade nos meios
convencionais de comunicação. Mas para além de jornalismo fazemos midiativismo”
(online). Ele absorve as práticas ativistas para propor uma transformação social por
meio da mídia livre e distribuída. Estruturado em rede, ele se mantém com o apoio
de colaboradores e instituições parceiras. Porém, qualquer pessoa pode contribuir
para a criação de novas narrativas, tornando-se um “Ninja”. Seu objetivo é discutir a
agenda política nacional, dando voz ao cidadão comum.
A produção noticiosa de Mídia Ninja teve início em 2013, como desdobramento do coletivo cultural Fora do Eixo. Por já nascer na dinâmica de compartilhamento
das redes sociais online e ter como foco principal a cobertura dos protestos de rua, o
grupo configura o que Malini e Antoun (2013) denominam de midialivrismo ciberati-
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vista ou midiativismo. Esse tipo de atuação, segundo os autores, pode ser visto como
o hacker das narrativas, destoando das visões editadas pelos grandes conglomerados
de comunicação. Além disso, apesar de manter um site repositório de matérias, ele
utiliza as redes sociais online como plataforma principal de divulgação de sua narrativa, tendo as hashtags como ponto fundamental.
Dessa forma, Mídia Ninja ultrapassa e reinventa a noção de breaking news pelo
uso de hashtags, pois busca a instantaneidade do meio para disseminar informações em
tempo real (MALINI; ANTOUN, 2013). Não se trata de um jornalismo estruturado
na ordem determinada pela academia e com práticas regulares, mas de uma produção
noticiosa independente que traça um paralelo com as produções jornalísticas, principalmente no trabalho de apuração dos acontecimentos que, muitas vezes, geram também vídeos por streaming. Esse tipo de narrativa hackeada, pelo compartilhamento do
muitos-muitos, “[...] gera um ruído cujo principal valor é de dispor uma visão múltipla,
conflitiva, subjetiva e perspectiva sobre o acontecimento passado e sobre os desdobramentos futuros de um fato” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 23).
Por essa razão, neste trabalho, a dinâmica de um pós-jornalismo, conforme
descrito por Bentes (2015), torna-se o cenário ideal para a produção transmídia. Trata-se de uma audiência ativa, que interage, comenta, informa, analisa e dialoga com
os jornalistas em vários ambientes midiáticos, principalmente por meio das hashtags.
Isso demonstra uma experiência subjetiva coletiva que abre para um contexto particular de significação em interface com protestos de rua e as redes sociais. Conforme
afirma Bentes (2015), as narrativas de Mídia Ninja carregam mundos possíveis dentro
de cada enunciado. “Cada ‘matéria’ traz uma causa, um afeto, um horizonte de mundos em torno da notícia” (BENTES, 2015, p.16).
4 Metodologia de análise
Como afirma Srivastava (2009), a intenção do ativismo transmídia é seguir seus
propósitos para gerar consciência, engajamento, ação e mudança efetiva a partir da
distribuição por várias plataformas. Isso é o que motiva a realização de um pós-jornalismo (BENTES, 2015). Nesse contexto, as três categorias de análise propostas por
Scolari (2013) – multiplataforma, engajamento e expansão narrativa – serão utilizadas
para determinar as estratégias realizadas pelo Mídia Ninja em sua produção noticiosa. A partir disso, será feito um recorte de alguns princípios da narrativa transmídia
dentro do jornalismo, descritos por Moloney (2015) e baseados em Jenkins (2009),
para a qualificação de cada categoria. Dessa forma, as três categorias de análise irão
contemplar a seguinte estrutura (ANDRADE, 2018): a) estratégia de multiplataforma. Princípios regentes: multiplicidade, propagação e exploração. b) estratégia de
expansão narrativa. Princípios regentes: continuidade e serialidade, construção de
mundo real e imersão. c) estratégia de engajamento social. Princípios regentes: diversidade de pontos de vista e inspiração para a ação.
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A partir desses pontos, vamos compreender a estruturação transmidiática do
grupo e, como desdobramento, verificar a forma de inserção de hashtags em sua produção noticiosa. Vamos ter como base de análise a dinâmica gerada pela hashtag
#nãovaitergolpe (com acento) durante o período de votação do impeachment em
2016: 17 de abril (abertura na Câmara dos Deputados), 11 e 12 de maio (aceite no
Senado Federal) e 25 a 31 de agosto (julgamento final no Senado). A análise teve como
base o monitoramento da hashtag #nãovaitergolpe no Twitter por meio da ferramenta Hashtagify.me1, monitoramento manual no site e página do Facebook de Mídia
Ninja, assim como no perfil do grupo no Twitter.
5 Estratégia de multiplataforma
A multiplicidade fala sobre a importância do enriquecimento da narrativa por
meio do uso de múltiplas plataformas. São histórias que oscilam dentro um único e
coerente reino narrativo (MOLONEY, 2015). Esse princípio tem relação direta com
a propagação e exploração narrativa. A propagação é a capacidade de viralização do
conteúdo por meio do ecossistema midiático. Porém, não é apenas uma estratégia
para tornar algo visível, sem planejamento ou direcionamento (MOLONEY, 2015).
Outro princípio apontado para o uso de múltiplas plataformas é o de exploração, que
remete ao aprofundamento do conteúdo para encorajar a participação do público.
Isso pode ser estimulado a partir da construção hipertextual da estrutura narrativa
(CANAVILHAS, 2014), que sempre aponta para desdobramentos mais densos, incentivando o público a criar sua própria trajetória. Assim, para compreender como
esses princípios operam na produção noticiosa de Mídia Ninja, torna-se fundamental
recorrer ao contexto e estrutura de criação do grupo, a fim de verificar o uso das plataformas na propagação e exploração da narrativa.
O Mídia Ninja já nasceu dentro de uma perspectiva transmídia do coletivo
cultural Fora do Eixo. Antes de sua fixação como midiativista, o grupo era uma ramificação de uma cadeia complexa que visava o estabelecimento de uma agência de
comunicação livre. O Fora do Eixo era estruturado em seis plataformas com abordagens diferentes. Existia um site denominado Overmundo, com foco em jornalismo
colaborativo, que já explicitava as raízes de Mídia Ninja. Além disso, contava com o
Pós TV – canal de streamings; Meme – frente responsável pela produção fotográfica
e de peças gráficas; DF5 – conteúdo audiovisual; TNB – site para conectar artistas
independentes no país; e as redes sociais – sistema de distribuição de conteúdo online.
Isso aconteceu antes da eclosão das Jornadas de Junho em prol do Movimento
Ferramenta de uso online, por meio de um site, que oferece acesso gratuito e limitado para a análise de
hashtags. Sua estrutura oferece recursos para observar a rede de hashtags acionada por proximidade, verificar as porcentagens das audiências de cada hashtag, ver quais são os principais influenciadores no compartilhamento das hashtags e conferir um mural em tempo real com as publicações do Twitter e do Instagram.

1
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Passe-Livre, em virtude dos problemas de mobilidade urbana dos estudantes e, posteriormente, da repercussão dos esquemas de corrupção no país (MALINI; ANTOUN,
2013). Em março de 2013, o Mídia Ninja deu início às suas atividades no campo jornalístico, tornando-se um parceiro do Fora do Eixo. Por já compreender a estrutura
narrativa na ordem da multiplicidade, o grupo começou a se destacar pela cobertura
e participação efetiva nos movimentos sociais. A partir de 2014, com os protestos
em razão da Copa do Mundo realizada no Brasil e a insatisfação com o governo
(D’ANDRÉA; ALZAMORA; ZILLER, 2015), ele torna-se referência na produção e
distribuição de informação ativista. Em 2016, ele investe em uma estrutura organizada para produzir conteúdos propagáveis e de profundidade. Seu investimento tende a estimular a visibilidade das causas sociopolíticas nas redes sociais (Facebook,
Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube), utilizando o recurso de propagação por meio
de hashtags. Isso se deve à apropriação espaço-temporal desses ambientes, em que a
comunicação é rápida e instantânea. Para criar profundidade, o grupo possui um site
colaborativo de exploração de notícias (http://midianinja.org/) e um perfil no Medium. Além disso, por meio de seus parceiros, eles oferecem outras linhas narrativas
que complementam a principal, trazendo informações aprofundadas (FIGURA 1).
Isso contribui para a criação do mundo narrativo, incentivando a produção de entradas estratégicas para a audiência.
Figura 1 – Publicação de Jandira Feghali2, deputada federal (RJ), no Facebook, referenciando o grupo Mídia Ninja.

Fonte: Imagem retirada do Facebook por meio de coleta manual da hashtag #nãovaitergolpe durante o processo de impeachment.
2

Além de atuar na política, recentemente foi convidada para compor o time de colunistas do grupo Mídia Ninja.
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6 Estratégia de expansão narrativa
Para Jenkins (2009), a criação de mundos é fundamental para o processo de
imersão e engajamento do público. Existe um desejo das audiências de mapear e
dominar todo o conteúdo sobre a narrativa criada, que indicaria um “impulso enciclopédico”. Por isso, o autor detalha a importância da construção de mundos complexos, utilizando várias linguagens e mídias. Entretanto, Moloney (2015) afirma que
essa criação é limitada nas narrativas de não ficção por lidar com mundos reais. O
desafio não seria expandir esse mundo, mas sistematizá-lo para facilitar a compreensão do público. Isso sem deixar de fora a riqueza das ramificações narrativas.
No caso desse recorte, o mundo construído diz respeito ao período do processo
de impeachment de Dilma Rousseff. Em 2015, a insatisfação com o governo tornou-se
o estopim para a concretização do pedido de impeachment em 2016. Durante esse
processo, houve uma polarização política entre dois grupos distintos: um a favor e o
outro contra a destituição da presidente. Para dialogar e mostrar seu posicionamento
nas redes sociais online e nos protestos de rua, os usuários criaram e compartilharam
várias hashtags que marcaram o cenário político brasileiro. As principais foram #foradilma, para expressar apoio ao recurso do impeachment, e #naovaitergolpe, criada
para denunciar o impeachment como um golpe contra a democracia (ALZAMORA;
ANDRADE, 2016). Nos dias 11 e 12 de maio, aconteceu a votação no Senado que
acatou o protocolo de abertura do impeachment. A presidente foi afastada e o vice-presidente Michel Temer assumiu o posto de forma interina, até o julgamento final
em agosto, quando se tornou oficialmente presidente pela concretização do pedido.
Nesse cenário, o Mídia Ninja destacou-se pelo posicionamento contra o pedido de impeachment. Ele foi dos seis principais influenciadores da hashtag #nãovaitergolpe (com acento)3, conforme dados da ferramenta Hashtagify.me. Além disso, ele
movimentou uma rede de significados móveis, trabalhando com a presença de várias
hashtags relacionadas (ALZAMORA; ANDRADE; SILVA, 2017). No dia 31 de agosto, dia da votação final do processo de impeachment, foi feito um monitoramento
pela ferramenta, capaz de tornar visível a relação entre hashtags utilizadas no Twitter, para verificar a rede formada por #nãovaitergolpe (FIGURA 2). A ferramenta
rastreia as conexões geradas, mostrando quais outras hashtags foram acionadas por
ela ao logo do tempo.

É importante reforçar o fato de a expressão ser usada com acento, visto que a ferramenta Hashtagify.me
faz distinção entre símbolos gráficos na hora do monitoramento. Percebemos uma diferença enorme na rede
construída pela hashtag com e sem acento. Isso se deve à ação do algoritmo, que se torna um agente importante na construção de conteúdo nas redes sociais online (ALZAMORA; ANDRADE; SILVA, 2017).
3
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Figura 2 – Relações estabelecidas pela hashtag #nãovaitergolpe (com acento) no dia 17/04/2016.

Fonte: print screen da análise realizada pela ferramenta Hashtagify.me.

O princípio da serialidade (JENKINS, 2009; MOLONEY, 2015) tem por objetivo transformar a narrativa em fragmentos históricos dispersos em vários sistemas de
mídia, que só serão montados e remontados com a ajuda do público. Isso diz respeito
à natureza não linear do conceito de transmídia, que coincide com o comportamento das hashtags, que se desenvolvem de forma reticular em articulação com outras
hashtags. Isso porque, a presença de uma hashtag sempre acaba influenciando outras,
sendo relacionadas dentro de uma mesma rede pela ação algorítmica.
Durante os três períodos de votação, a hashtag #nãovaitergolpe esteve relacionada à hashtag #vemprademocracia, outro recurso muito acionado pelo Mídia
Ninja em suas produções noticiosas. Além disso, o grupo compartilhou uma série
de outras hashtags que criaram uma teia de significados em torno do impeachment,
como #vaiterluta, #golpistaday, #respeiteasurnas, #culturapelademocracia e #pelademocracia. Algumas nasceram do engajamento social, outras pelas articulações
entre grupos parceiros e também teve a própria criada do Mídia Ninja para cobrir
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assuntos específicos dentro da narrativa principal, como no caso da hashtag #GolpeÉMachista (FIGURA 3).
Figura 3 – Publicação do grupo Mídia Ninja no Facebook convocando um “tuitaço” com
a hashtag #GolpeÉMachista.

Fonte: imagem retirada do Facebook por meio de coleta manual do perfil de Mídia Ninja.

Assim, de forma serial, linguagens e comportamentos de mídia vão se misturando nos processos de significação da hashtag #nãovaitergolpe. Essa dimensão de
continuidade e serialidade são também visíveis quando a hashtag é transposta para
o ambiente offline, surgindo em cartazes e camisetas nos protestos de rua (FIGURA
4). Jenkins (2012) adverte que é preciso dominar as práticas comunicacionais e entender bem os ambientes a serem explorados. Nas ruas, as hashtags tornam-se palavras
de ordem por meio do uso social. É nessa transição entre o rastro indicial das redes
sociais online e a presença simbólica nas manifestações de rua que determina o grau
de detalhamento e exploração do mundo, garantindo a imersão do público (MOLONEY, 2015).
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Figura 4 – Publicação do grupo Mídia Ninja no Twitter utilizando a hashtag na imagem de protesto de rua.

Fonte: Imagem retirada do Twitter por meio de coleta manual do perfil de Mídia Ninja.
7 Estratégia de engajamento social
Como as hashtags são fruto do engajamento social, os princípios de subjetividade e performance (JENKINS, 2009) são essenciais para analisar seus processos de
mediação. Segundo Moloney (2015), a subjetividade diz respeito às múltiplas vozes e
dimensões que permeiam a narrativa. As percepções subjetivas de personagens dentro
da história são usadas para adicionar a complexidade narrativa, como mencionado
na FIGURA 1. “Eles oferecem uma oportunidade para expressar a complexidade das
visões do mesmo mundo” (MOLONEY, 2015, p. 56, tradução minha)4. O Mídia Ninja estimula essas múltiplas vozes quando abre seu espaço de produção para o público.
Além disso, quando incorpora em sua narrativa as hashtags de protesto, ele gera
visibilidade para causas locais e globais por meio da interatividade (CANAVILHAS,
2014).
Tradução minha para: “They provide an opportunity to express the complexity of views of the same world.”
(MOLONEY, 2015, p. 56).

4
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Isso é fundamental para o princípio da performance, que oferece liberdade ao
público para contar seus bits da história. Na visão de Moloney (2015), trata-se de
uma inspiração para a ação, ou seja, criação de estratégias para chegar à transformação efetiva. Esse seria o último estágio do propósito narrativo das manifestações ativistas (SRIVASTAVA, 2009). Essa relação estabelecida com o público seria de parceria, alimentando o engajamento. Mídia Ninja costuma fazer algumas ações nas redes
sociais online para estimular o uso de hashtags específicas. Uma delas é o “Tuitaço”5
(FIGURA 3), com intuito de colocar alguma hashtag nos Trends, influenciando a
agenda pública. O grupo busca utilizar os algoritmos a favor do engajamento, propondo sempre ações para integrar humanos e não humanos. Isso cria uma dimensão
intermídia entre as plataformas, pois a divulgação desses eventos acontece fora do
Twitter também, e traz a dimensão transmídia, conectando plataformas midiáticas e
o ambiente das ruas.
Considerações finais
Este capítulo teve por objetivo discutir a relação entre transmídia e jornalismo
à luz das experiências do grupo brasileiro de mídia ativismo Mídia Ninja. O grupo é
qualificado como um tipo de jornalismo de imersão, que promove a participação do
cidadão comum na apuração e criação de notícias. Por meio do comportamento intermídia das hashtags, que fazem conexão entre plataformas de redes sociais online,
e da abertura para a dinâmica transmídia na relação com os protestos de rua, Mídia
Ninja firma-se como uma alternativa ao jornalismo corporativo. Ele vale-se das hashtags para criar narrativas ancoradas na construção de um mundo real. Isso intensifica
a participação do público e gera inspiração para a ação por meio da utilização de
múltiplas plataformas. Foi então necessário desenvolver uma metodologia de análise
própria, buscando um cruzamento entre aspectos dos princípios da narrativa transmídia para analisar as estratégias tecidas pelo grupo em sua produção jornalística.
Percebemos que a interface entre os ambientes online e offline definem um processo comunicativo serial e hipertextual, emergindo novos hábitos de mídia a partir
do uso de hashtags. Tanto os protestos de rua, como os veículos de comunicação offline apropriam-se hoje das hashtags para criar uma interseção com o ambiente digital.
Essa mistura potencializa o aprimoramento da rede gerada por essas hashtags. Por
serem frutos da multiplicidade online, trata-se de símbolos que estabelecem novas
conexões por meio dos princípios da narrativa transmídia. Isso define uma integração entre processos de comunicação verticais (corporações de mídia) e horizontais
(indivíduos e grupos) em conexões digitais. Assim, o processo criativo de Mídia Ninja
Nas produções de Mídia Ninja, a expressão aparece grafada de três maneiras distintas: “tuitaço”, “tuittaço”
e “Twittaço”.
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integra dinâmicas comunicacionais diferenciadas, que fazem parte da emergência de
um jornalismo transmídia, que nasce do engajamento social.
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RESUMO
Ao pesquisar a experiência jornalística dentro do projeto, elaboramos um panorama-perfil sobre quem são estxs ‘novxs’ colaboradorxs NINJA, o que pensam e como
colaboram para o debate sobre as novas formas de jornalismo alternativo. A análise
feita através de um questionário survey, respondido por oitenta colaboradorxs, ajuda, entre outras questões, a revelar as relações entre formas jornalísticas distintas,
além de indicar um alinhamento a alguns “lugares comuns” e conceitos do jornalismo tradicional. Como pano de fundo da discussão, este trabalho pretende abordar o
que afasta e aproxima o trabalho NINJA da deontologia jornalística e do conjunto de
normas e conceitos (objetividade, verdade, credibilidade, etc.) que norteiam a profissão, que jornalismo é esse realizado pelxs colaboradorxs e qual o perfil dessas pessoas
que optam por serem voluntárias nessa iniciativa de midiativismo. Entre outros resultados, a pesquisa revelou que uma parcela significativa dxs entrevistadxs tem forte
aproximação com o jornalismo tradicional e sua deontologia, com destaque para as
ideias de “verdade” e “objetividade”, ao mesmo tempo em que se identificam com
termos como “ativismo” e “militância”.
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Mídia Ninja não orgânica:
quem são e o que pensam xs colaboradorxs sobre o
jornalismo?1
Introdução
Uma parte considerável dos estudos realizados sobre o fenômeno Mídia NINJA
(MN) (MACIEL, 2015; SAVAZONI, 2014; BRAIGHI 2015a; 2015b; VIEIRA, 2014;
BRASIL; FRAZÃO, 2013; TORTURRA, 2013; BENTES, 2014) preocupa-se em entender seu núcleo orgânico, que são xs moradorxs das casas coletivas e membrxs da
rede Fora do Eixo (FdE), e pouco ou nada dizem sobre xs membrxs externxs à rede.
Essxs eventualmente têm um emprego fixo, vivem em suas próprias casas e muitas
vezes não são adeptxs da assinatura coletiva, um padrão entre xs NINJAs orgânicxs.
Assim, pensando na constante ênfase dos estudos sobre a Mídia NINJA nos
acontecimentos de 2013 (tanto nas manifestações de junho, quanto nas polêmicas
acerca da MN e do FdE2), este trabalho desprende-se do núcleo orgânico NINJA,
dxs moradorxs das casas coletivas e membrxs do Fora do Eixo, para dialogar com
um escopo enorme de colaboradorxs, que é inclusive maior do que o grupo de orgânicxs. Nesse cenário, nosso objetivo neste artigo é compreender, sob o ponto de
vista dxs colaboradorxs, quais as fronteiras e as convergências entre o jornalismo
“tradicional” e o trabalho realizado por elxs na MN. De forma complementar, procuramos aqui identificar e discutir qual a relação dessxs colaboradorxs com valores
do jornalismo, quais as nomenclaturas e ideias apontadas por elxs para seu trabalho,
e entender quem são essas pessoas e o que as move e instiga para atuarem, de forma
voluntária, na Mídia NINJA.
Um dos pontos de partida deste artigo é a ideia de que práticas e valores relacionados ao jornalismo estão presentes em iniciativas midiáticas não tradicionais,
dentre elas a própria Mídia NINJA. Sem a pretensão de enquadrar o NINJA em alguma das definições dadas por uma série de autores que se dedicam a entender as variadas formas de fazer jornalismo de forma alternativa, este artigo tensiona, portanto,
as barreiras existentes entre o jornalismo tal como ele é historicamente conhecido e
os novos apontamentos sobre “o que é jornalismo”.
Para ilustrar essa discussão, vale relembrar, já nesta introdução, a participação
de Pablo Capilé, um de seus fundadores e membro do Fora do Eixo, e Bruno Torturra,
Esta discussão é parte da monografia de conclusão do curso de graduação de Agatha de Souza Azevedo,
orientada pelo professor Carlos Frederico Brito d’Andréa, defendida no primeiro semestre de 2017 no curso
de Comunicação Social (habilitação Jornalismo) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
2
O Fora do Eixo é a rede que criou a Mídia NINJA.
1
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jornalista e cofundador da MN, no programa Roda Viva3, da TV Cultura. Os dois foram entrevistados por jornalistas que atuam na mídia tradicional no dia 5 de agosto
de 2013, ainda durante a enorme exposição do trabalho da Mídia NINJA alavancada
durante e depois as Jornadas de Junho de 2013. Essa entrevista mostra como o jornalismo feito pelo NINJA é visto pelo meio jornalístico e como os NINJAs fazem a
defesa de seu lugar de produtorxs.
Quando questionado, Bruno Torturra ressaltou durante o programa que o trabalho realizado deve ser considerado jornalismo.
A gente faz jornalismo sim, eu acho até curioso que ainda há uma dúvida se o que a
gente faz é ou não jornalismo, acho que dá para discutir que tipo de jornalismo que
a gente faz, [...] o fato de ser um grupo organizado de se colocar como um veículo de
ter uma dedicação diária e transmitir informação da maneira mais crua, de maneira
mais honesta, de maneira mais abrangente possível dentro das nossas limitações, eu
acredito que é jornalismo sim. (RODA VIVA, 2013).

Quatro anos depois, boa parte das falas em debates com membrxs orgânicxs
da Mídia NINJA e os textos do site oficial4 trazem a ideia de que o trabalho produzido está mais para uma militância dentro do campo da comunicação, ou do midiativismo, do que para jornalismo propriamente dito, ainda que o termo apareça na
descrição oficial. Outros termos muito utilizados para a autodefinição são “massas
de mídia” e “mosaico de parcialidades”. Em sua página no Facebook, o coletivo define-se como:
Uma rede5 de comunicadores que produzem e distribuem informação em movimento, agindo e comunicando. Apostamos na lógica colaborativa de criação e compartilhamento de conteúdos, característica da sociedade em rede, para realizar reportagens, documentários e investigações no Brasil e no mundo.

Para conhecer melhor a percepção dxs colaboradorxs sobre suas práticas, sobre jornalismo etc., foi realizado um survey no primeiro semestre de 2017. O contato
com xs colaboradorxs foi feito de maneira individual e personalizada com membros
O programa completo está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ>. Acesso
em: 22 out. 2017.
4
A partir das polêmicas sobre imparcialidade surgidas em 2014, a MN divulgou, em outubro deste mesmo
ano, um editorial reforçando as razões de sua existência, justificada pelos caminhos políticos do país, em que
afirma ter lado e ser importante estar presente nas discussões do país como peça que opina e luta pela defesa
das pautas dos movimentos Sociais. Disponível em: <https://ninja.oximity.com/article/A-M%C3%ADdia-Ninja-tem-lado-1>. Acesso em: 15 ago. 2017.
5
Tanto a Mídia NINJA, como o Fora do Eixo se definem em todos os espaços como rede, por estarem organizados agregando pessoas de diversas regionalidades e formações e trabalharem de forma interdependente
e interconectada.
3
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desses grupos, que também enviaram a pesquisa para as suas redes, a fim de ampliar
o alcance. O questionário circulou por pouco mais de duas semanas e obteve 80 respostas. Este trabalho é constituído pelos dados gerais e as informações sobre o fazer
da Mídia NINJA e o jornalismo.
Sem a pretensão de esgotar o debate, a análise do questionário realizado com
parte desse grupo de sujeitos conta a história, dentro do campo do jornalismo, de
quem faz a Mídia NINJA, atua voluntariamente por acreditar no projeto e não está
dentro da lógica do Fora do Eixo. Em diálogo com a discussão abaixo sobre jornalismo alternativo, o questionário centrou-se em entender como os sujeitos que colaboram na construção do NINJA pensam o jornalismo em suas variadas formas e conceitos. Entre as questões abordadas, estão a discussão sobre os termos mobilizados
para se referir ao trabalho NINJA e às novas formas de se fazer jornalismo e o que há
de valores do jornalismo tradicional presente no fazer NINJA.
1 Jornalismo “o quê?”: nomeclaturas e transformações
No esforço de melhor compreender as várias formas de jornalismo feitas por
novxs produtorxs de conteúdo como xs colabodorxs da Mídia NINJA, apresentamos
um panorama do apanhado de termos e conceitos que autores da área traçaram. São
eles: jornalismo open source ou colaborativo; jornalismo cidadão (citizen journalism);
jornalismo participativo; jornalismo grassroots; mídia tática (ou radical); jornalismo
público ou cívico, o midiativismo ou midialivrismo e o “jornalismo multidão”.
Todas essas ideias estariam de algum modo ligadas ao ativismo na comunicação que De Moraes (2011) utiliza para explicar o surgimento de agências e mídias
independentes, fenômeno mais antigo, datado do final de 1999, que teve forte influência na criação da rede de coletivos Indymedia. Segundo o autor, as redes têm papel
importante nesse processo, juntamente com as características “copyleft”, o uso do
software livre e do código aberto, adotadas pelos comunicadores alternativos. Esse
processo pode ser entendido também como jornalismo open source. “As redes ativistas seguem o princípio da publicação aberta, aceitando comentários, textos, vídeos
e arquivos sonoros, e oferecem grupos de discussão, fóruns, murais e diretórios de
parceiros e associados”. (DE MORAES, 2011, p. 8).
Para Rodrigues e Aguiar (2015), os softwares livres, ou open source, permitiram
um modelo colaborativo de produção baseado em interações e produções Creative
Commons, que ressignificou o modo como essa prática, definida por ele como jornalismo open source, funcionaria, com facilidade de publicação e sem moderação e
edição de conteúdos. Bambrilla (2005) coloca que a notícia open source não termina
em si mesma, e passa por diversas mãos antes de ser publicada. A autora descreve este
tipo de jornalismo como uma produção colaborativa aplicada a notícia e a softwares
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O jornalismo cidadão atém-se mais ao conteúdo que à forma jornalística. Rodrigues e Aguiar (2015) entendem esse conceito como uma produção que “dá visibilidade ao outro”. Segundo Gillmor (2004), essa ideia englobaria o jornalismo participativo e o grassroots. Dar espaço para sugestões e “voz” ao outro são ideias bastante
parecidas com a definição de jornalismo “alternativo” de Harcup (2005), que fala
sobre produzir com engajamento e querendo câmbios sociais.
O termo jornalismo grassroots fala sobre democratizar o acesso à comunicação e fazer “contracomunicação”. Rodrigues e Aguiar (2015) citam Peruzzo (2009) e
Foschini e Taddei (2006) e mobilizam ideais de “dar visibilidade aos invisibilizados”,
além de fazerem referência ao Indymedia e à Mídia NINJA, pelo modo como atuam, ainda que para eles a MN esteja mais próxima ao “modelo de midialivrismo”.
Gillmor (2004) entende esse jornalismo grassroots como associado à democracia e
à ideia de público e participação, citando também jornalismo de rua e de guerrilha.
Traduzido como “jornalismo de base”, como feito pelas pessoas, para as pessoas, o
autor fala com otimismo do boom de novas ferramentas e novos veículos jornalísticos, ainda que cite também a necessidade destes entenderem a ética da profissão e a
problemática da sustentabilidade.
Já o jornalismo participativo (RODRIGUES; AGUIAR 2015) é um meio mais
aberto de comunicação que permite intervenções e comentários em portais, sugestões, entre outras possibilidades, mas não permite que os consumidores sejam produtores de conteúdo sem moderação, ainda que estes possam participar de uma maneira antes não prevista.
Segundo Rodrigues e Aguiar (2015), mídia tática parte da ideia de guerrilha digital. Para Foletto (2015), o conceito de mídia tática está relacionado com o interesse
e o envolvimento no processo e, dessa forma, não haveria pretensão imparcialidade
diante dos acontecimentos. Em O ABC da mídia tática, escrito por Lovink e Garcia
(1997) e primeiro texto a definir o termo, afirma-se que a ideia de “mídia tática” começou por meio de uma forma estética “suja”, dando um certo grau de experimentação ao termo, também explicado como uma “mídia de crise, crítica e de oposição”.
Mídias táticas são o que acontece quando mídias baratas tipo ‘do it yourself’, tornadas possíveis pela revolução na eletrônica de consumo e formas expandidas de
distribuição (do cabo de acesso público à internet), são utilizadas por grupos e indivíduos que se sentem oprimidos ou excluídos da cultura dominante. A mídia tática
não apenas noticia eventos, porque ela nunca é imparcial, ela sempre participa e é
isto que mais do que qualquer outra coisa a separa da mídia mainstream. (GARCIA;
LOVINK, 1997, p. 01, tradução dxs autorxs6).
Tactical Media are what happens when the cheap 'do it yourself' media, made possible by the revolution in
consumer electronics and expanded forms of distribution (from public access cable to the internet) are exploited by groups and individuals who feel aggrieved by, or excluded from, the wider culture. Tactical Media
do not just report events; as they are never impartial, they always participate and it is this that more than
anything separates them from mainstream media.

6
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Sobre os chamados “jornalismo público” ou “jornalismo cívico”, Romano (2010)
conta que os termos surgiram no final dos anos 80, nos Estados Unidos, com a premissa
de mudar o modo de atuação profissional do jornalista, propondo uma inovação no
quesito filosófico, com determinadas práticas específicas que visavam manter a democracia deliberativa norte-americana. Rodrigues e Aguiar (2015) colocam o “[...] engajamento em causas cívicas com a pretensão de melhorar a vida do cidadão” (p. 154) como
o ponto central do jornalismo público ou cívico, já que este surgiu de um movimento
que, segundos os autores, queria resgatar a credibilidade da imprensa dos EUA.
“Jornalismo de multidão” surge em Carvalho (2012), que se ancora na ideia de
multidão dos autores Negri e Hardt (2005) no sentido de conjunto de singularidades
e de pessoas que produzem conteúdo, apropriando-se do viés social do termo. Desse
conceito em diante, começam a aparecer definições mais amplas para o jornalismo
alternativo, como o jornativismo, o midiativismo e o midialivrismo, que entendem
que o cidadão multimídia está conectado e produz conteúdo, sem se limitar a nomenclaturas e regras muito restritas.
Usando como exemplo a Mídia NINJA, Ivana Bentes7, em entrevista ao Instituto Telecom, diz que a diferença do midiativismo está nos chamados “afetos” às
causas, ainda que a produção midiativista utilize as técnicas tradicionais do jornalismo de apuração e produção. O texto ainda diz que essas iniciativas rompem com
um modelo de trabalho, e que estes seriam ativistas que atuam com determinada
ferramenta, a da comunicação. Dessa forma, eles dariam um ângulo de ‘verdade’ –
entendida aqui como o mais verossímil possível e aceitando a subjetividade – que já
superou o conceito de objetividade, e por isso estaria implicada nas causas. Segundo
o que diz o jornalista e um dos fundadores da Mídia NINJA, Bruno Torturra, durante entrevista ao Programa Roda Viva, em 2013: “A grande mídia precisa entender que
a nova objetividade vem da transparência”.
2 Em busca dxs colaboradorxs NINJA
Dentre os estudos mapeados8 que trabalham conceitos de jornalismo alternativo e a Mídia NINJA, Maciel (2015) é a única autora que cita xs colaboradorxs não
orgânicxs como um grupo específico dentro da gama de atores que constrói o NINJA. Rodrigo Savazoni (2014) apresenta em seu livro o termo “massas de mídia”, uma
antecipação à ideia de qualquer pessoa poder ser NINJA, porém também não destaca
xs colaboradorxs, afinal seu foco é a história dos membros do Fora do Eixo.
Maciel (2015) atenta-se também à rede Fora do Eixo com ênfase na cultura;
ainda que se relacione com o ativismo na comunicação, não tem vínculo direto com o
Em entrevista realizada em 2014, Ivana Bentes fala sobre midialivrismo e a democratização da comunicação para o Instituto Telecom. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dDBZnU0W0j4&feature=youtu.be>.
8
Conforme citado anteriormente, são eles: Maciel (2015), Savazoni (2014), Braighi (2015a; 2015b), Vieira
(2014), Brasil e Frazão (2013), Torturra (2013) e Bentes (2014).
7
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fazer NINJA. A autora não se aprofunda nxs colaboradorxs, e trabalha as polêmicas
da produção cultural Fora do Eixo sobre as acusações de “trabalho escravo”, não pagamento de cachês, entre outras denúncias que ganharam visibilidade após a grande
exposição do coletivo ocorrida em 2013. Maciel (2015) cita ainda as convocatórias
NINJA para novxs colaboradorxs, principalmente via Facebook, e amplia a discussão relacionando a produção colaborativa e a lógica do capitalismo contemporâneo.
A Mídia NINJA é colaborativa desde antes do seu surgimento. Por meio de uma
parceria entre o FdE e o Ônibus Hacker9, foi criado o Labninja10, um projeto de formação
midialivrista que precedeu a criação da Mídia NINJA, e contou com oficinas em São
Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, entre outras cidades. O trabalho baseava-se na colaboração e na intervenção com ênfase na mídia
livre, na ocupação do espaço público, na cultura de rede, entre outros pressupostos.
O Labninja foi lançado no começo de 2013, durante o Preliminares, evento realizado na Casa Fora do Eixo São Paulo, onde já se começava a pensar a MN. Nesse
momento, o foco era a formação e a introdução dessxs colaboradorxs no processo de
coberturas que ocorreria no país posteriormente, e o FdE começou a receber bastante
ajuda externa de pessoas que não viviam nas casas coletivas e não faziam parte de sua
rede. Estas seriam xs primeirxs colaboradorxs da iniciativa NINJA.
Posteriormente, outros editais para vivências nas Casas Fora do Eixo surgiram,
mas só em 2016, com o Edital SEJA NINJA, a MN teve um chamado a colaboradorxs
amplo e extenso, que não necessariamente incluía a permanência por uma temporada
morando nas Casas Coletivas do Fora do Eixo. Esse chamado recebeu 601 inscritos e,
a partir desse período, a figura dx colaborador NINJA, que sempre existiu, tornou-se
mais visível dentro das coberturas.
Essxs colaboradorxs, definidos como não orgânicxs à rede FdE, têm um perfil
diferente dos NINJAs que fazem parte da rede. Quase sempre com empregos fixos,
vivendo em suas próprias casas e de seu próprio modo, xs colaboradorxs NINJA estão muitas vezes marcadxs pela não adequação à assinatura coletiva, padrão entre xs
NINJAs orgânicxs, ou à vida e aos equipamentos de trabalho compartilhados, mas
contribuem para o funcionamento do aplicativo11 de mídia da rede FdE sem faz parte
dela.
9
O Ônibus Hacker é um projeto surgido em 2009 a partir de uma campanha de financiamento coletivo do
Catarse que visava criar um laboratório sobre quatro rodas no qual hackers pudessem utilizar para circular
pelo Brasil e pela América Latina movidos pelo desejo de ocupar espaços e compartilhar conhecimento. Disponível em: <https://www.facebook.com/onibushacker?directed_target_id=0>.
10
Disponível em: <https://bloglabninja.wordpress.com/>.
11
Esse termo vem da ideia de tecnologia social e significa um modo de funcionamento ou uma tecnologia que
é uma frente de trabalho / um simulacro dentro do Fora do Eixo. O termo aplicativo é utilizado pelo Fora
do Eixo para se referir à tecnologia criada para operacionalizar / trabalhar em uma área. A Mídia NINJA é
entendida como o aplicativo de mídia, e o próprio FdE é entendido como um aplicativo de tecnologia social
e economia solidária.
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3 Resultados da pesquisa com xs colaboradxres
Para este trabalho, foram mapeadxs xs colaboradorxs nacionais e internacionais presentes em grupos de Telegram13 e Facebook, ativos e não ativos. Os grupos
de Telegram utilizados para obter os contatos foram: “Facción 3.0 (chat de colaboradores latinos)”, “Ninja MG”, “NINJA Colaborativo”, “Ninja Viçosa MG”, “Seja
Ninja”, “Audiovisual NINJA” e “NINJA Mariana”. Durante todo o processo, xs
membros orgânicxs do Fora do Eixo / Mídia NINJA não foram acionadxs para conseguir mais contatos, somente foram comunicadxs formalmente de que a pesquisa
estaria circulando.
O contato com xs colaboradorxs foi feito de maneira individual e personalizada com membros desses grupos, que também enviaram a pesquisa para as suas redes,
a fim de ampliar o alcance. O questionário circulou por pouco mais de duas semanas
e obteve oitenta respostas, dividindo-se entre dados gerais, informações sobre o fazer
da Mídia NINJA e as razões de atuar nela, suas relações com os conceitos que norteiam o jornalismo e com as tecnologias como mediadora técnica.
Para este artigo, iremos abordar principalmente as relações entre a MN e o
jornalismo14. Em diálogo com a discussão acima sobre jornalismo alternativo, o questionário centrou-se em entender como os sujeitos que colaboram na construção do
NINJA pensam o jornalismo em suas variadas formas e conceitos. Entre as questões
abordadas nessa parte da pesquisa, estão a discussão sobre os termos mobilizados
para referir-se ao trabalho NINJA e às novas formas de se fazer jornalismo e o que há
de valores do jornalismo tradicional presente no fazer NINJA.
Sobre a relação institucional dxs colaboradorxs com a profissão, de um total
de oitenta indivíduos que responderam ao questionário, quase 90% têm algum vínculo com a área de Comunicação, sendo que em 40% dos entrevistadxs essa relação
é diretamente com o jornalismo, incluindo aqui profissionais formadxs (22,5%) ou
estudantes (17,5%) (FIGURA 1).
12

O levantamento dos contatos foi realizado através de grupos de Telegram e contatos pessoais da Agatha de
Souza Azevedo, que já fez parte da rede Fora do Eixo e da Mídia NINJA.
13
Telegram é um aplicativo de conversas e envio de arquivos instantaneamente. Similar ao Whatsapp, ele
funciona em celulares e computadores.
14
A análise completa dos dados está no trabalho de conclusão de curso de Agatha de Souza Azevedo
(AZEVEDO, 2017).
12
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Figura 1: Relação institucional dxs colaboradorxs com a profissão

Fonte: Elaboração dxs autorxs.
Xs colaboradoradorxs, no entanto, foram bastante heterogênexs nas respostas
sobre quais novas formas de se fazer jornalismo que melhor se encaixariam ao fazer
Mídia NINJA15. As respostas se distribuíram entre “Jornalismo Alternativo” (20%),
“Jornalismo Independente” (18,7%), “Jornativismo” (32,5%) e “Outros” (26,2%). O
termo “Jornalismo Cidadão” obteve apenas 2,5%.
Sobre os termos mobilizados para referir-se ao trabalho NINJA, “ativismo”,
“cidadania”, “colaboração”, “diversão”, “fazer pra mudar o mundo”, “militância”,
“movimento social” e “parceria” foram postos para avaliação. No QUADRO 1, estão
os percentuais de resposta para o número 5, muito importante, na escala de 1 a 5 de
relevância para os termos.
QUADRO 1: Termos mobilizados para referir-se ao trabalho NINJA
Termo usado para definir o trabalho da Mídia Percentual de colaboradores que classificam
NINJA:
como nível máximo de importância:
Ativismo

76,3%

Colaboração

76,3%

Os conceitos midialivrismo e midiativismo foram excluídos dessa questão por serem utilizados com muita
frequência pela própria MN como autodefinição, podendo influenciar nas respostas ao questionário, e por
não conterem a palavra jornalismo, que é um dos focos centrais deste trabalho.

15
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Movimento Social

68,8%

Militância

67,5%

Fonte: Elaboração dxs autorxs
Interessante observar, por exemplo, que embora xs colaboradorxs não classifiquem a Mídia NINJA como “jornalismo cidadão” (2,5% das respostas na questão
anterior), o conceito de cidadania é apontado como muito relevante entre as práticas
jornalísticas tradicionais e também entre as práticas NINJA.
No que tange aos valores do jornalismo tradicional que estavam presentes no
fazer NINJA, xs colaboradorxs apontaram que seu trabalho estaria mais relacionado
a conceitos enraizados nas grandes redações do que seria a priori. Em uma escala de
1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5 muito importante, o percentual do número 5 nas
respostas foi sempre maior do que 30%, conforme demonstrado no QUADRO 2:
QUADRO 2: Valores do jornalismo tradicional presentes no fazer NINJA
Termo do jornalismo tradicional que
fazem parte do trabalho dxs colaboradorxs
NINJA:

Percentual de colaboradorxs que classificam como nível máximo (5) de importância:

Compromisso com a democracia

81,3%

Cidadania

77,5%

Credibilidade

75%

Verdade

71,3%
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Profissionalismo

67,5%

Verificação

63,7%

Objetividade

56,3%

Pesquisa e apuração

56,3%

Imparcialidade

31,3%

Fonte: Elaboração dxs autorxs.
As respostas mais relevantes para esta pesquisa são sobre os conceitos de “verdade”, “credibilidade”, “objetividade” e “profissionalismo” (QUADRO 2). Grande
parte dxs colaboradorxs NINJA os apontou como muito importante para o trabalho
realizado na MN, ou nível cinco em uma escala de 1 a 5.
O questionário, assim, relevou uma aparente contradição. Termos como “ativismo”, “militância” e outros associados à ideia de “engajamento” foram apontados
como muito relevantes para definir o trabalho NINJA (QUADRO 1), mas também as
ideias de “verdade”, “imparcialidade” e “objetividade” também foram consideradas
bastante importantes pelxs colaboradorxs (QUADRO 2). Ou seja, ainda que o “ativismo” e os outros termos se relacionem com a intencionalidade, xs colaboradorxs
reconhecem a importância de termos próprios do jornalismo tradicional que, de certo modo, negam essas ideias.
Já “profissionalismo” (67,5%) é tido como fundamental e tem a maior importância para a maioria dxs colaboradorxs, e não houve ninguém que considerasse o
termo como “pouco importante” (nível 1 na escala). Como uma negação da ideia
de um jornalismo “amador” apresentada por Aguiar e Barsotti (2014) e Rodrigues
e Aguiar (2015), as respostas dessxs colaboradorxs indicam que não há uma relação entre trabalho voluntário e não profissionalismo, e que há um comprometimento – sem ignorar a paixão e certa intencionalidade presentes, ambas características
citadas para o termo “amador” – com o trabalho realizado, ainda que ele não seja
remunerado.
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Esse profissionalismo também é visto nas respostas abertas. Quando questionado sobre a relação dele com fontes, Laio, colaborador entre 1 ano e seis meses, disse:
Manifestantes são muito receptivos e abertos para falar, pois reconhecem a NINJA
como um veículo sério que dá protagonismo à luta de movimentos sociais. As fontes
geralmente partilham do mesmo olhar desconfiado dos profissionais da grande mídia, mas muitos até procuram a NINJA para falar, em função do seu grande alcance.
(Colaborador Laio).

Já Indi Gouveia, que é estudante de jornalismo de Montes Claros (MG) e tem
entre 6 meses e 1 ano de colaboração, resumiu a relação entre a MN e a grande imprensa com a seguinte frase: “[...] já fizemos entrevistas simultâneas” (colaboradora Indi
Gouveia), apontando certo nível de igualdade entre ambas as propostas de jornalismo.
As ideias de “compromisso com a democracia” (81,3%) e “cidadania” (77,5%)
vêm bem conectadas com o discurso NINJA “oficial”. Porém, a “imparcialidade”,
marcada por menos colaboradores (31,3%) como muito importante, sinaliza certa
diferença entre a base da produção NINJA e a gestão central do projeto. Ainda que
o núcleo orgânico e fundador NINJA assuma que pertence a um lado e que tem interesses16, aproximadamente um terço dxs colaboradorxs que responderam na pesquisa
que aponta a “imparcialidade” como algo importante no trabalho deles na MN. Esse
resultado aponta para certa heterogeneidade na percepção sobre o termo (FIGURA
2), em que pouco importante (1), de importância intermediária (3) e muito importante (5) estão em proporções muito parecidas.
FIGURA 2: Percepção dxs colaboradorxs sobre a imparcialidade

Fonte: Elaboração dxs autorxs.
Conforme visto anteriormente, a MN se posiciona sempre a favor da parcialidade e do midiativismo. Contudo, com o lançamento do novo site o coletivo assumiu uma posição mais favorável ao termo jornalismo,
ainda que use em todos os outros campos políticos e no próprio site o termo midiativismo. Disponível em:
http://midianinja.org/perguntas-frequentes/.

16
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Para melhor compreender essa heterogeneidade, cruzamos a respostas referentes a três termos – “imparcialidade”, “verdade”, e “objetividade” (QUADRO 2)
– com a formação dxs colaboradorxs (FIGURA 1), gerando dois novos gráficos (FIGURAS 3 e 4).
FIGURA 3: Quem são xs colaboradorxs que consideram “imparcialidade, verdade e objetividade” muito importantes (nível 5), para o trabalho NINJA

Fonte: Elaboração dxs autorxs.
FIGURA 4: Quem são xs colaboradorxs que consideram “imparcialidade, verdade e objetividade” pouco importantes (nível 1), para o trabalho NINJA

Fonte: Elaboração dxs autorxs.
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Xs colaboradorxs entrevistadxs dividem-se entre dezoito jornalistas graduadxs, catorze estudantes de jornalismo, 37 colaboradorxs que têm relação com a Comunicação, e onze colaboradorxs que não se relacionam diretamente com áreas afins
à de Comunicação.
Entre os jornalistas graduados, os gráficos acima relevam uma divergência para
a ideia de “imparcialidade”: 22,2% marcaram os graus de importância 4 e 2 para o
termo, e 33,3% marcaram 1 e 3 quando questionadxs sobre o termo. Já a “objetividade” apresenta uma polaridade menor, 38,8% consideram a objetividade nível 5 (muito importante) e 50% consideram nível 1 (pouco importante). Já sobre “verdade”, há
um destaque entre esse grupo, em que 61,1% considerou o termo como nível 5, muito
importante e 11,1% considerou nível 4, bastante importante também.
“Imparcialidade” não é algo tão central para a maioria dos catorze estudantes
de jornalismo: o número 1 (pouco importante) e o número 3 (importância intermediária) representam 42,85% cada, e 14,2% marcou a opção 5 (muito importante).
Os dois gráficos (FIGURA 3 e FIGURA 4) mostram que dos catorze estudantes de
jornalismo, a maioria , 64,3%, colocou 5 (muito importante) para “objetividade” e
os outros 35,7% colocaram o número 4, também muito importante, para o conceito.
Sobre “verdade”, quase todxs a consideraram muito importante (92,8%). Nenhum
estudante classificou “verdade” e “objetividade” como pouco importante.
O grupo dxs que atuam na área da comunicação considera “verdade” e “objetividade” como muito importantes, com 68,4% e 63,10% respectivamente. Poucos,
5,50% para “objetividade” e 10,5% para “verdade”, apontaram os termos como pouco importantes. Já no que tange a “imparcialidade”, 26,3% a indicam como pouco
importante, e 42,1% como muito importante.
Entre xs onze colaboradorxs que não se relacionam diretamente com a área da
Comunicação e do Jornalismo, a diferença para xs anteriores foi um pouco maior,
45,4% colocaram “imparcialidade” como número 5 (muito importante), xs outrxs
colaboradorxs dessa categoria dividiram suas respostas entre número 4, 3 e 1, mas de
modo pouco significativo. Para “verdade”, e em “objetividade”, nenhum dxs entrevistadxs as considerou pouco importante, e foram 81,8% e 72,7%, respectivamente,
para o nível 5, muito importante.
A maior rejeição para “imparcialidade”, segundo a análise dos gráficos (FIGURA 3 e FIGURA 4) está nxs estudantes de jornalismo e jornalistas, seguida das
pessoas que trabalham no campo da Comunicação, e as que não têm relação com a
área aceitam melhor o termo. Já “verdade” se mantém como um valor bastante autoafirmado nas três áreas, com destaque para os estudantes de jornalismo, seguidos
dos que não se relacionam com a área. Ainda assim, a “imparcialidade” é um dilema
entre xs colaboradorxs formados ou em formação jornalística, enquanto “objetividade” (56,3%) e a “verdade” (71,3%%) são vistas com maior grau de importância.
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Sobre a “objetividade”, xs jornalistas têm muito mais do que o triplo de rejeição ao termo que qualquer um dos outros três grupos, e quem mais acredita na ideia
de objetividade como muito importante é o grupo dos não relacionado à área da
comunicação, seguido dos que trabalham em Comunicação e dos estudantes, quase
em empate.
Quando perguntadxs sobre a ideia de “verdade”, a maioria dxs colaboradorxs
(71,3%), sem o filtro dos dados, colocou o termo como muito importante para o
trabalho feito na MN. “Objetividade” (56,3%) também aparece como ponto forte,
ainda que ambas estejam diretamente ligadas à “imparcialidade”, que teve bastante
divergência quanto à importância. Estudantes e jornalistas mostram ainda mais a
contradição entre as ideias de ativismo, ação e intencionalidade adotadas pela própria Mídia NINJA, cuja sigla17 aponta para “jornalismo e ação”, e “verdade” e “objetividade”.
As razões que movem xs colaboradorxs e xs levam a participar da Mídia NINJA estão mais ligadas aos afetos, e uma parte considerável delxs enfatiza termos como
“acreditar no projeto”, “ser militante”, “querer fazer a diferença” e “resistir”. Entre
as palavras que mais foram ditas, destacam-se “verdade” e as variações de “democracia” e “democratizar”, que aparecem seis vezes e sete vezes nas respostas abertas,
respectivamente. Nas opções de múltiplas escolhas sobre a motivação para colaborar
na MN, houve uma evasão nas respostas, em que a opção “outros” obteve 43,8% dos
resultados, seguida da opção “paixão”, com 33,8% e da opção “parcerias políticas”,
com 16,3%. “Visibilidade” e “portfólio” foram pouco apontadas, com pouco mais
de 5% das respostas.
Dentre as justificativas para a opção “portfólio”, apareceu a palavra “exploração”. Essa resposta relaciona-se com a polêmica que veio à tona após as Jornalistas
de Junho de 2013 e a participação da MN no programa Roda Viva, já citada anteriormente, em que o Fora do Eixo se viu confrontado com perguntas sobre o ritmo
de trabalho de seus membros e o modo como ele atua. Nessa época, os criadores da
Mídia NINJA foram acusados de apropriação intelectual, exploração e até trabalho
escravo, e se defenderam por meio de seu portal da transparência18.
Entre as respostas abertas, destaca-se a história de “Ateiluj”19, que colabora há
menos de seis meses na Mídia NINJA, e esteve no projeto durante uma vivência de
carnaval. Ela foi uma das pessoas que marcou “outros” nas motivações para ser NINJA. Na justificativa, ela aponta que o veículo proporciona “[...] uma experiência que
O sigfinicado da sigla NINJA é: “Narrativas Independentes: Jornalismo e Ação”.
Comunicado Oficial da Rede Fora do Eixo sobre os ataques sofridos em 2013. Disponível em: <http://foradoeixo.org.br/2013/08/12/comunicado-oficial-da-rede-fora-do-eixo/> Acesso em: 12 maio 2017.
19
No questionário, havia a opção de identificar-se com o nome ou de inserir o próprio pseudônimo de pesquisa. Por tanto, todxs xs citadxs estão identificadxs dessa forma.
17
18
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nenhum meio pode dar hoje em dia” (colaboradora “Ateiluj”, tradução dxs autorxs20). “Margot”, colaboradora há mais de 2 anos, cita a a ideia de Felicidade Interna
Bruta (FIB) – termo bastante citado nas casas coletivas do Fora do Eixo e nas reuniões
que envolvem os simulacros FdE – para explicar sua motivação para atuar no projeto.
“Isabela Gaia” foi uma das duas pessoas a marcar a opção “visibilidade” nesse
tópico. Ela colabora na faixa de 6 meses a 1 ano, é brasileira e atua em Buenos Aires
por meio do Coletivo Passarinho. Ela diz: “Em geral gosto da qualidade do trabalho
e do posicionamento político do MN. É um dos poucos meios que sempre dá voz a
um coletivo pequeno e internacional como o nosso.” (Colaboradora Isabela Gaia).
“Hellyda”, que colabora com a MN entre um e dois anos, também marcou
“visibilidade” como a razão de sua colaboração; na justificativa para a escolha, ela
ressalta:
MN hoje tenta um alcance nacional, a minha colaboração de uma cidade do NE,
consegue minimamente colocar a nossa região no mapa tbm. As coberturas normalmente são concentradas no sudeste. O que eu lamento é não conseguir estabelecer
contatos fortes aqui que possam ser colaboradores também. É difícil depender da
mídia local para dar as notícias do que acontece na cidade. (Colaboradora Hellyda).

Sobre fazer parte da Mídia NINJA, Muad, que colabora entre um e dois anos
com o projeto, diz que:
Como jornalista e fotógrafo, há muito tempo trabalhando em outras áreas da comunicação, colaborar foi uma forma de resgatar a paixão pela rua e suas histórias.
Outro componente importante é a oportunidade de fazer algo relevante para a arena
pública e subverter a sensação de impotência que toma conta de partes da militância
de esquerda. Também acredito que a experiência MN é um embrião de algo novo e
com potencial de oxigenar a disputa de narrativas no país, dominada pelo oligopólio
midiático. Se não é possível democratizar a mídia tradicional hiperconcentrada por
cima (através de novas legislações), precisamos tentar fazê-lo por baixo. (Colaborador Muad).

Considerações finais
Nosso objetivo aqui não é esgotar a discussão sobre o que é e como opera o
jornalismo alternativo, ou como se deve categorizar a Mídia NINJA, já que acreditamos que a ela é diversa e que os conceitos são convergentes e dinâmicos, mas explorar
um pouco do que é estudado acerca dessa prática. Para estudar as práticas da MN,
utilizamo-nos da vivência dxs colaboradorxs NINJA, que, apesar de fazerem parte
do projeto, não têm a mesma relação de organicidade dxs criadorxs e membros orgâ20

“Es una experiencia que ningún otro medio te puede dar hoy en día.”
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nicxs que moram nas casas coletivas do Fora do Eixo, e ainda são bastante inexploradxs no campo das pesquisas que têm como tema a Mídia NINJA.
Em diálogo com as discussões sobre jornalismo alternativo e nossas inferências
ao longo da pesquisa empírica, é possível dizer que a MN se relaciona mais fortemente com os conceitos de jornalismo open source, midiativismo ou midialivrismo, jornalismo cidadão e de jornalismo grassroots. Entre xs colaboradorxs, no entanto, não
há consenso sobre o modo de nomear suas práticas dentro do campo do jornalismo.
A pesquisa indicou também uma parcela significativa dxs colaboradorxs NINJA tem forte aproximação com o jornalismo tradicional e sua deontologia. Essxs
mostram práticas bem mais ligadas aos conceitos clássicos do jornalismo e às ideias
de verdade e objetividade, ou até imparcialidade (bastante apontada por eles, apesar
da controvérsia), do que era esperado a priori, até pela negativa constante de parte
dessas ideias pelo núcleo orgânico da Mídia NINJA.
Aproximando a Mídia NINJA das referências teóricas explicitadas acima, é
possível ver que, ao contrário do que aponta Rodrigues e Aguiar (2015) como ideal
jornalístico ao longo de seu resumo que transita pelos vários conceitos da prática
alternativa, a MN entende o fazer jornalismo e o fazer político como indissociáveis.
O coletivo define-se como ativista e coloca-se como interessado nos temas que decide
dar visibilidade. Contudo, o que é dito pelxs colaboradorxs em relação ao campo dos
afetos é a chave para entender a diferença essencial entre os dois modelos de fazer jornalismo, que está justamente no modo subjetivo e em certa medida ativista/militante
com que essxs colaboradorxs entendem o jornalismo.
As práticas, técnicas e processos do jornalismo relacionam-se com o modo
aplicado, ou até mesmo engajado e participante, como xs colaboradorxs inserem-se
nos acontecimentos como parte constituinte destes, e não apenas como um veículo
de comunicação que “cobre” uma pauta, criando uma forma de fazer jornalismo que
não nega a deontologia, mas a subverte com afeto, subjetividade e engajamento, já
que a cobertura passa também a ser parte da ação, afetando-a e sendo afetada por
ela sem uma tentativa de manter um lugar “neutro” e “puro”, bastante comum no
jornalismo tradicional.
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RESUMO
No presente estudo de caso, tivemos como intuito refletir criticamente sobre o conteúdo ativista da página Jornalistas Livres da rede social digital Facebook à luz da Teoria Semiolinguística, a fim de perceber, sobretudo, os ethé e os imaginários sociodiscursivos mobilizados em seus posts. O acontecimento escolhido foi a condenação do
ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1ª instância, pela suposta aquisição irregular de um triplex no Guarujá. Percebemos, a partir das análises
empreendidas, um ethos discursivo relacionado a um ativismo do espectro político de
uma esquerda progressista. Em seus posts, a rede usou da ironia, da intertextualidade
e do discurso militante fazendo suscitar imaginários sociodiscursivos calcados em
um saber de opinião, de modo a demarcar seus posicionamentos políticos, engajar-se
em um julgamento a respeito da condenação e buscar adesão do público em geral e,
especificamente, de seus interlocutores-seguidores.
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Introdução
O paroxismo da Internet trouxe consigo, entre outras possibilidades, portabilidade, ubiquidade, conectividade e, desse modo, a chance de o indivíduo-cidadão tornar-se, em posse dos dispositivos técnicos atuais, instância de produção midiática. Com
isso, de certa maneira, ele busca não somente quebrar com a lógica centralizadora,
onipresente e onisciente dos media, mas reivindicar outras narrativas possíveis para
os acontecimentos, propondo, em última instância, quais acontecimentos aderir1. São
exemplos dessa prática comunicativa aquelas realizados em movimentos como o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos; a Primavera Árabe, no Oriente Médio e Norte da
África; 15-M, na Espanha; #Yosoy132, no México; as Manifestações de Junho de 2013,
no Brasil. Inúmeros autores (DOWNING, 2002; ATTON, 2002; PASQUINELLI, 2002;
LOVINK; GARCIA, 2003; ASSIS, 2006; GOHN, 2010; RAMONET, 2012; MALINI;
ANTOUN, 2013; CASTELLS, 2013; MATTONI, 2013; BENTES, 2015; BITTENCOURT, 2015; ANDRADE, 2016; MILAN, 2016) têm buscado refletir sobre o modo
como os dispositivos técnicos atuais vêm alterando o fazer ativista.
No presente capítulo, de caráter mais prático, temos como intuito refletir criticamente sobre os posts da rede Jornalistas Livres no Facebook à luz de conceitos
e proposições da Análise do Discurso de vertente francesa, mais especificamente, da
Teoria Semiolinguística, a fim de perceber, sobretudo, imaginários e ethé discursivos
mobilizados em suas narrativas e o modus operandi do midiativismo2 ali presente.
Dessa forma, realizamos um estudo de caso3 a partir das materialidades discursivas
Conforme bem apontou Bentes (2015), o sujeito midialivrista não apenas registra a manifestação, mas é
corpo dela e, por meio da cobertura que exerce, mobiliza, organiza e expressa aquele movimento.
2
Usamos ao longo do artigo o termo “midiativismo” num sentido lato. Foletto (no prelo), neste mesmo livro,
faz um inventário para caracterizar as origens e os contextos de usos de termos como “midiativismo”, “mídia
livre”, “mídia tática”, “mídia alternativa” e “mídia radical”.
3
O estudo de caso é uma investigação empírica para compreender e fixar limites entre o fenômeno e o contexto em que ele se apresenta. Essa prática enquadra-se como método qualitativo, em que o pesquisador
busca analisar o fenômeno de maneira ampla e sistemática, num movimento vertical profundo. Não há procedimentos predeterminados para esse tipo de pesquisa, a maneira de conduzir o estudo de caso dependerá
do objeto e do contexto em questão. Dessa maneira, para esta pesquisa, optamos por, inicialmente, definir o
caso ou o fenômeno a ser estudado (interface discursiva do caráter midiativista nos posts da rede Jornalistas
Livres no Facebook sobre a condenação de Lula em 1ª instância); em seguida, escolhemos analisar os posts a
partir de uma observação sistemática, tendo como ferramental os pressupostos teóricos da Teoria Semiolin1
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(textos, fotos, vídeos etc.) das narrativas sobre a condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1ª instância, pela suposta aquisição irregular de um triplex no Guarujá (SP). A justificativa para escolha desse acontecimento
diz respeito ao fato de ter sido uma das principais notícias do âmbito político, até
então, em 2017, no Brasil, e, por esse motivo, ter mobilizado tanto os media, quanto
os coletivos independentes. Acreditamos, com isso, apontarmos não apenas os éthe
mobilizados pelo perfil selecionado, mas os imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2007), entre outras estratégias discursivas utilizadas pelo4 Jornalistas Livres,
a fim de, por meio desse conteúdo ativista e engajado, instigar a adesão do sujeito
interpretante.
O trabalho está dividido em três partes. Em primeiro lugar, propomos a revisão
de alguns conceitos teóricos fundantes do nosso olhar analítico, entre eles, os fundamentos da Semiolinguística e as percepções de ethos e imaginário sociodiscursivo.
Num segundo momento, realizados a análise propriamente, articulando os conceitos
abordados a fim de perceber certos ethé e imaginários mobilizados pela página. Por
fim, tecemos algumas considerações a respeito da interface discursiva do midiativismo do Jornalistas Livres.
1 Semiolinguística para análise de posts midiativistas
Como arcabouço teórico-metodológico para analisarmos os posts5 ativistas da
página do Jornalistas Livres no Facebook por um viés discursivo, optamos por lançar
mão da Teoria Semiolinguística, de Patrick Charaudeau, pensada a partir de 1978
e materializada em 1983 com a publicação de Langage et discours, obra oriunda da
tese do linguista francês. Fundamentamos tal escolha no fato de a Semiolinguística
conceber o discurso segundo um ponto de vista comunicacional, isto é, uma na dupla
dimensão – interna e externa – presente em todos e quaisquer processos discursivos.
A dimensão externa diz respeito aos atributos psicossociais dos sujeitos do discurso;
não é levado em consideração, nesse momento, o aspecto discursivo, mas a identidade, a finalidade, o propósito e a circunstância de comunicação. Internamente, a partir
das “maneiras de dizer”, os coenunciadores vão construir uma identidade discursiva
com a intenção de influenciar o outro parceiro; este é o lugar da mise en scène.
De acordo com Charaudeau (2010b), o ato de comunicação é uma relação entre
coenunciadores, e o produto gerado por essa troca comunicativa ocorre a partir de
guística para observar os imaginários e ethé discursivos mobilizados pelas materialidades textuais; feito isso,
procedemos à interpretação dos dados obtidos. (YIN, 2005; ALVES-MAZZOTTI, 2006).
4
Ao longo do texto, optamos por usar os determinantes no singular antes de “Jornalistas Livres” por subentender a presença do sintagma “coletivo”, no caso de masculino, e “rede”, no caso de feminino.
5
Por posts entendemos quaisquer materialidades discursivas publicadas numa dada rede social digital: textos, imagens, vídeos, enquetes, montagens etc.
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um “jogo de expectativas” construído por inferência. Dessa maneira, é necessário
compreender os três espaços de construção do sentido, a saber:
a) o primeiro espaço é o de “produção”, em que se encontra o sujeito produtor
do ato de comunicação. Nesse espaço, define-se o “jogo de expectativas” e são
identificas as finalidades propostas para as situações comunicação – aqui, o
locutor é sobredeterminado por uma identidade social imposta pela situação
de comunicação;
b) o segundo espaço é o da “reprodução”, lugar do sujeito interlocutor, em que
se são fixados os efeitos produzidos pelo ato de comunicação;
c) o terceiro espaço é o da “construção do texto”, em que se realiza o texto, a
partir de dados impostos pelo espaço de produção. A organização desse espaço
depende das estratégias e categorias de discursos escolhidos pelos produtores.
Aqui, os sujeitos não são os de produção e tampouco os de interpretação, são
os sujeitos de fala (enunciadores e destinatários) definidos em termos de identidade discursiva.
A relação dos três espaços supracitados resulta na coconstrução do sentido,
efetivada pelos dois parceiros do ato de comunicação, uma inter-relação entre os efeitos visados e os efeitos possíveis (CHARAUDEAU, 2010).
Tendo por base essa noção incipiente a respeito da construção de sentido, sobretudo a perspectiva do terceiro espaço (o de construção do texto a partir dos modos
de organização discursivos), iremos analisar os posts da página do Jornalistas Livres
no Facebook como atos de comunicação deliberadamente produzidos para um dado
fim.
Para, então, analisarmos as publicações do corpus por nós escolhido e divagarmos sobre o(s) fim(fins) ali manifesto(s) – entre este(s) os ethé e os imaginários
–, vamos nos aprofundar, deste ponto em diante, na Teoria Semiolinguística. Charaudeau (2009; 2010) propõe a duplicidade do sujeito em uma dimensão externa, em
que estão o sujeito comunicante (locutor) e o sujeito interpretante (interlocutor), e
uma dimensão interna, permeada pelo sujeito enunciador (enunciador) e pelo sujeito
destinatário (coenunciador).
O espaço externo refere-se aos atributos psicossociais dos parceiros da troca; é
constituído por quatro categorias, as quais, para Charaudeau (2010, p. 68, grifos no
original), têm correspondência em “um tipo de condição de enunciação da produção
linguageira: condição de identidade, condição de finalidade, condição de propósito e
condição de dispositivo”.
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a) A identidade diz respeito aos traços psicossociais dos parceiros da troca
(idade, sexo, etnia, hierarquia etc.), resumidos à pergunta: “Que pessoa fala a que
pessoa?”. b) A finalidade, como explica Charaudeau (2010), constitui o objetivo do
ato de comunicação, isto é, “Está-se aqui para dizer o quê?”; nesse ponto, especificamente, o autor formula outra noção-chave da teoria semiolinguística, a ideia de
visada (visée); corresponde à cointencionalidade dos sujeitos durante o ato de comunicação6. Inicialmente, Charaudeau (2004) subdividiu as visadas em seis7; posteriormente (CHARAUDEAU, 2010), esse número foi reduzido para quatro: (1) na visada
prescritiva, o Eu está em posição de “mandar fazer” em razão da sua autoridade – o
Tu deve fazer sob pena de sofrer retaliação caso não obedeça (e.g., relação entre chefe
e empregado); (2) a visada incitativa tem por objetivo “mandar fazer”, mas, pelo fato
de o Eu não estar em posição de autoridade, ele busca convencer o Tu por meio de
argumentação ou persuasão – nesse caso, o Tu o faz por acreditar no benefício desse
ato para si (e.g., relação entre candidato e eleitor); (3) a visada do pathos é aquela do
“fazer sentir”, ou seja, o Eu almeja provocar sensações (sentimentos) agradáveis ou
não no Tu – este, por sua vez, está em posição de se emocionar (e.g., relação entre
ator e espectador); e, por fim, (4) a visada informativa diz respeito ao “fazer saber”
– o Eu está em posição de sabedor em relação ao Tu; este está no lugar de dever saber (e.g., relação entre jornalista e leitor/ouvinte/telespectador)8. c) O propósito é
representado pela pergunta “Do que se trata?”. De acordo com Charaudeau (2010),
todo discurso está imbricado em um universo de saber mais amplo (uma espécie de
macrotema); se os interlocutores não têm ciência desse macrotema, há risco de haver
mal-entendidos. Ainda em relação ao propósito, o autor ressalta uma questão de
suma importância para os estudos do discurso, “o acontecimento é sempre construído”. Nesse sentido, um fenômeno ganha existência a partir da percepção-captura-sistematização-estruturação por um sujeito linguageiro. d) O dispositivo está em
conformidade com a circunstância de realização do ato comunicativo. “Que canal
de transmissão é utilizado?”, é uma das perguntas representativas desse dispositivo. Dependendo das condições materiais, o ato de comunicação vai se dar desta ou
daquela forma. Nesse espectro, para Charaudeau (2010, p. 105, grifos no original),
dispositivo “compreende um ou vários tipos de materiais e se constitui como suporte
com o auxílio de uma certa tecnologia”. Sendo a “tecnologia” a mediadora entre os
Como explica Charaudeau (2004), essa influência é recíproca, pois a intencionalidade exercida pelo “Eu”
deve ser reconhecida pelo “Tu”; dessa maneira, ambos vão “jogar” com tais visadas.
7
De prescrição (mandar fazer – ordenar), de solicitação (querer saber), de incitação (mandar fazer – convencer), de informação (fazer saber), de instrução (fazer saber-fazer) e de demonstração (fazer saber por meio de
provas).
8
“Cada situação de comunicação seleciona, para definir sua finalidade, uma ou várias visadas dentre as quais
geralmente uma (às vezes duas) é dominante.” (CHARAUDEAU, 2004, n. p.).
6
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“materiais” e o “suporte”, dispositivo, então, para o autor, é um suporte físico (materiais) contendo mensagens9.
Descritas as quatro características do espaço externo do ato de comunicação,
podemos dizer, com base em Charaudeau (2010), que toda e qualquer troca linguageira é regida por certos princípios e regras. Os interlocutores “[estão] na situação de
dever subscrever, antes de qualquer intenção e estratégia particular, a um contrato de
reconhecimento das condições de realização da troca linguageira em que estão envolvidos: um contrato de comunicação.” (p. 68 – grifo no original).
Descrito o primeiro nível de organização do ato linguageiro (externo), cabe
agora dar atenção ao espaço interno, em que estão os mecanismos de funcionamento
de todos e quaisquer gêneros. É aí (no espaço interno) o lugar de o sujeito se construir
discursivamente para influenciar seu interlocutor, usando de “maneiras de dizer”.
O primeiro dos quatro modos de organização do discurso é o modo enunciativo; este perpassa todos os outros três (descritivo, narrativo e argumentativo), pois
se refere ao ponto de vista do enunciador e exerce função de organizar o discurso.
“[...] sua vocação essencial é a de dar conta da posição do locutor com relação ao
interlocutor, a si mesmo e aos outros – o que resulta na construção de um aparelho
enunciativo; [...] esse Modo intervém na encenação de cada um dos três outros Modos [...]”. (CHARAUDEU, 2009, p. 74, grifos no original). Nesse sentido, o locutor
considera o interlocutor e lhe impõe (superioridade) ou lhe solicita (inferioridade) o
propósito do discurso (componente alocutivo), colocar o propósito em relação a si
mesmo (elocutivo) ou não projetar o propósito, mas deixá-lo se impor, numa relação
de apagamento (delocutivo). Isso pode ser resumido da seguinte maneira: alocutivo
(relação de influência entre os interlocutores) – é o caso, por exemplo, quando se
lança mão de uma enquete para saber a opinião do interlocutor, numa relação de
petição (inferioridade); elocutivo (ponto de vista do locutor sobre o mundo) – quando um internauta expõe “seu” ponto de vista em relação a um post, por meio de um
comentário, sem necessariamente implicar um interlocutor10; e delocutivo (retomar a
fala de um terceiro) – situação em que o sujeito traz à tona a fala de um outro, geralmente marcada por aspas ou construções conformativas (“Segundo relatou a Polícia
Federal...”).
O segundo modo de organização do discurso é o descritivo. Descrever corresponde a “ver”, isto é, dar existência aos seres e objetos do mundo por meio da nomeação, localização-situação e qualificação. E estes nomear, localizar-situar e qualificar
são os três tipos de componentes da construção descritiva. (1) Nomear é fazer existir
A noção de “dispositivo”, desde Focault até os autores mais recentes, suscita muita discussão. Para uma
introdução ao tema em diversos autores, ver Bruck (2012).
10
Embora ele, ao escrever “seu” comentário, projete um leitor destinatário, não necessariamente lança uma
interpelação ou interrogação a fim de obter um comentário-resposta.
9
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os seres e os objetos do mundo a partir de um processo dicotômico, a saber: “[...]
perceber uma diferença na continuidade do universo e simultaneamente relacionar
essa diferença a uma semelhança, o que constitui o princípio de classificação”. (CHARAUDEAU, 2009, p. 112). Essa classificação pode se dar de agrupamentos (e.g., substantivos comuns) ou de seres específicos (e.g., substantivos próprios). Dessa maneira,
o ato de nomear cria “taxionomias”, “inventários” e “listas” acerca dos seres e dos
objetos do mundo. (2) Localizar-Situar, por sua vez, é um componente para enfatizar
descrições dos seres e dos objetos em relação ao espaço e ao tempo. O (3) qualificar
corresponde a salientar as características intrínsecas aos seres e objetos do mundo;
esse componente particulariza, de maneira mais objetiva (visões sociais) ou mais subjetiva (visões do sujeito), seres e objetos. A partir dessa tripartição dos componentes
descritivos, Charaudeau (2009) divide em dois os procedimentos de configuração da
descrição: um discursivo e um linguístico. O discursivo é subdividido em identificação, construção objetiva do mundo e construção subjetiva do mundo; do mesmo
modo, os linguísticos são três, de acordo com cada um dos componentes descritivos
(nomear, localizar-situar, qualificar).
O modo narrativo (terceiro modo de organização do discurso) é, segundo Charaudeau (2009), fruto de uma dupla organização: (1) a organização da lógica narrativa e (2) a organização da encenação narrativa. Uma pode ser considerada um arquétipo, está calcada na sucessão de ações e servirá de base para a narrativa. A outra diz
respeito à narrativa propriamente dita, com sujeito, destinatários possíveis, contrato
de comunicação, lógica narrativa e encenação narrativa. Desse modo, Charaudeau
(2009) propõe dividir essa dupla organização lógica/encenação da narrativa. Para o
autor, mesmo sendo uma espécie de modelo, a organização da lógica narrativa tem
três componentes: actantes, processos e sequências. Os actantes são aqueles ligados à
ação, ou seja, vão desempenhar papéis em dada ação11. Segundo Charaudeau (2009),
os actantes narrativos estão envoltos por dois tipos de hierarquia – uma primeira está
ligada à sua natureza (é um actante humano?); um segundo diz da importância desse
actante para a trama (protagonista/coadjuvante). O segundo elemento da lógica narrativa é o processo. Este, de acordo com Charaudeau (2009), é uma unidade de ação.
Vários processos agrupados (isto é, ações), com determinada intenção, vão formar a
função narrativa. Em uma narrativa, em que há várias funções, pode-se hierarquizá-las, de maneira a haver uma função condutora e outras complementares. As sequências, terceiro elemento da lógica narrativa, são distribuídas em quatro princípios,
os quais dão unidade à organização narrativa, a saber: de coerência, de intencionalidade, de sequência e de localização. A segunda organização do modo narrativo, (2)
Charaudeau (2009) diz ser importante diferenciar actante linguístico de actante narrativo. Este diz respeito
aos papéis desempenhados em uma situação de comunicação específica; o outro independe da situação ou
do contexto em questão.

11
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a organização da encenação narrativa, assemelha-se ao ato de comunicação exposto
anteriormente e seus aspectos constitutivos: sujeitos externos (psicossociais) e internos (discursivos) etc. Contudo, na encenação narrativa, Charaudeau (2009) se utiliza
de outros termos para definir esses sujeitos. O espaço externo (o extratexto) é o lugar
do autor e do leitor; o interno (intratexto) é o espaço do narrador e do leitor-destinatário.
O último modo de organização descrito por Charaudeau (2009) é o argumentativo. Este se divide em (1) uma razão demonstrativa (organização da lógica argumentativa), diz respeito às relações de causalidade entre diferentes asserções, e (2) uma
razão persuasiva (encenação argumentativa), em muito, depende do desempenho do
sujeito argumentante; por meio de seus argumentos, ele vai estabelecer provas. Em
relação à organização da lógica argumentativa (ou razão demonstrativa), é composta
por uma asserção de partida ou premissa (A1), uma asserção de chegada ou conclusão (A2) e uma ou várias asserções entre elas, a(s) qual(is) vai(vão) dar coesão ou unidade à argumentação desde a premissa até a conclusão. Sobre a (2) razão persuasiva
(ou encenação argumentativa), pressupõe, necessariamente, a presença de um sujeito,
em uma dada situação, ligado a um interlocutor por um contrato de comunicação.
No entanto, para haver, de fato, um processo argumentativo, é necessário ademais de
um encadeamento de asserções. Para ele, o dispositivo argumentativo é “[...] composto de três quadros: PROPOSTA, PROPOSIÇÃO, PERSUASÃO, que são suscetíveis de
se superpor na configuração discursiva de uma argumentação”. (CHARAUDEAU,
2009, p. 221, grifos no original).
2 Ethé e imaginários discursivos em posts
Abordaremos daqui por diante dois conceitos importantes para nossas reflexões nesta pesquisa, ethos discursivo e imaginários. No que diz respeito ao ethos
discursivo – intuito final da análise –, Maingueneau (2008) retoma a retórica aristotélica: o logos corresponde ao argumento; o pathos, às paixões; e o ethos, às imagens
do locutor. O ethos discursivo, para Maingueneau (2008), relaciona-se com um tom
presente em um texto, seja ele escrito ou oral; dessa maneira, refere-se à ideia de que,
quando falamos, projetamos – por meio de nossas enunciações – em nossos destinatários certa representação de nós mesmos. Na esteira de Barthes, o autor diz que,
ao enunciarmos, nos impomos no dizer, tentando refletir algo que consideramos ser
(somos isso e não aquilo). Dessa maneira, o ethos engendra-se em qualquer enunciação, emerge no momento em que enunciamos, mesmo que de modo não explícito
(MAINGUENEAU, 2008).
O ethos constrói-se pelo discurso, a partir de um processo interativo, é algo
fundamentalmente híbrido (sociodiscursivo). Ele não pode ser compreendido isolado

636

PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

de uma situação comunicacional. O ethos, para o autor, abrange, ainda, uma corporalidade, um modo de se relacionar socialmente, um modo de se vestir, ademais do
modo de enunciar e do tom, propriamente ditos.
Para tratarmos da noção de “imaginários”, utilizaremos o conceito de imaginários sociodiscursivos abordado por Charaudeau (2012) no artigo Les stéréotypes,
c’est bien. Les imaginaires, c’est mieux.
Para o pesquisador francês, a palavra “imaginário”, em seu uso corriqueiro,
carrega o sentido de algo que existiria apenas por fruto imaginação, que não haveria
no que chamamos de mundo real. Essa significação do termo aplica-se a uma espécie
de construção mental inventiva que não seria objeto real e, portanto, não seria verdade. Alguns sinônimos para essa noção clássica citada pelo autor são as palavras:
mito, lenda, ficção. A conotação negativa, às vezes, surge para o termo como uma
doença mental, no sentido de ilusão e utopia não realizável da construção idealizada.
Para Charaudeau (2012), a emergência de tal palavra ocorre em três momentos. O primeiro deles é no pensamento clássico, quando o fruto imaginativo era visto
como fantasia ou mesmo loucura, em oposição dicotômica radical à percepção de
razão, na época o grande motor da humanidade para se fazer frente a um processo
confrontativo com o mundo. Essa noção perdura até o século XVIII, quando emerge
o segundo grande movimento, reforçado, no século seguinte, pelo surgimento das
ideias de Freud, que afirma a existência de uma dupla consciência humana cruzada
por um ego social-coletivo e o ego individual de cada um. O fundador da Psicanálise
cria os conceitos e ego-id-superego e encaixa o que chamamos de Imaginário próximo
ao “Superego”. O “Id” estaria na ordem do simbólico. Jung, por sua vez, desenvolve
o conceito de “arquétipo”, que seria uma temática social que coletivamente compõe
os imaginários de cada pessoa sobre um pano de fundo coletivo. Finalmente, o último
momento é o da Antropologia, que reflete a respeito do ritual social como processo
discursivo que representa a organização de determinadas sociedades.
Com isso, Charaudeau (2012) define o que chama de imaginário, buscando outra noção para pensar a sociedade e os discursos – a noção de representação. Tal
conceito é apropriado de reflexões de Durkheim (representações coletivas) e Moscovici (representações sociais) que não serão pormenorizadas aqui. Dessa maneira,
Charaudeau (2012) cunha a expressão “imaginários sociodiscursivos”.
Os imaginários sociodiscursivos são uma forma de apreensão do mundo. Tal
apreensão ocorre por meio do processo de simbolização ocasionado pelas interações
entre indivíduos em um dado ambiente social. Para Charaudeau (2012), a troca simbólica entre os sujeitos constrói uma memória social coletiva constantemente modificada por novas sínteses culturais ocasionadas pelo processo infinito e dinâmico de
semiose social.
As significações dadas aos objetos e seres do mundo real são de uma dupla
ordem, afetiva e racional. Desse modo, da mesma maneira que a significação contri637
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bui para tornar a realidade compartilhável por meio de universos simbólicos, cria e
atualiza valores sedimentados, os quais vão permitir as linguagens e a comunicação.
Esse processo de construção de imaginários sociodiscursivos, para o autor, dá-se por
meio dos saberes de conhecimento e de crença.
Os saberes de conhecimento estão relacionados com verdades lógicas e racionais dos objetos do real, analisando empírica e racionalmente números, hipóteses e
fatos por meio da experiência e da ciência para criar sustentáculos epistemológicos
objetivos para suas explicações. A subdivisão dos saberes de conhecimento, de acordo com Charaudeau (2012), dá-se pelos saberes científico e de experiência. Resumidamente, o saber científico é estruturado por meio da lógica racional e o saberes
empírico, pela experiência prática dos indivíduos em suas vivências diárias.
Os saberes de crença, por sua vez, estão mais próximos dos sentidos ao criar
juízos de valor a determinado objeto ou fenômeno do mundo. São divididos em dois
blocos como os saberes de conhecimento: os saberes de opinião e de revelação. O saber de opinião tem a ver com os julgamentos pessoais de cada sujeito, não necessariamente fundamentado por bases científicas, já o saber de revelação do mesmo modo
é subjetivo, pois está fundamentado em pensamentos doutrinários relacionados com
experiências de religiosidade.
Esses dois tipos de saberes servirão mais adiante como importantes chaves de
leitura para nossas análises das narrativas na busca de certas percepções de ethé.
3 Análise do corpus
O Jornalistas Livres surgiu em 12 de março de 2015 por ocasião da cobertura
das manifestações ocorridas nos dias 1312 e 1513 daquele mês em todo o país. Conforme consta no site da rede (www.jornalistaslivres.org), o Jornalistas Livres autodenomina-se uma rede de coletivos com a necessidade “enfrentar a escalada da narrativa
de ódio, antidemocrática e de permanente desrespeito aos direitos humanos e sociais,
em grande parte apoiada pela mídia tradicional.” (online).
A página do Jornalistas Livres no Facebook existe desde 12 de março de 2015,
dias antes das manifestações pró e contra a presidenta Dilma Rousseff; o meio foi,
então, o primeiro utilizado pela rede para o exercício das coberturas jornalísticas.
Talvez, isso se explique pelo fato de o Facebook ser gratuito e possibilitar a inserção
de uma série materialidades discursivas: texto, foto, vídeo, enquete, interação com
seguidores, entre outros recursos. Atualmente, a página do Jornalistas Livres conta
Manifestação nacional em favor da então presidenta do país, Dilma Rousseff, intitulada “Ato Nacional em
defesa da Petrobras, dos Direitos e da Reforma Política”, organizada pela Central Única dos Trabalhadores
(CUT), pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).
13
Protesto ocorrido em todo o país contra a presidenta Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores, organizada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), Revoltados Online, Vem pra Rua.
12
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com 901.588 seguidores (8 nov. 2017) e autodenomina-se “Empresa de mídia/notícias
· Jornal”, sob a descrição “#JornalistasLivres em defesa da democracia: Cobertura
colaborativa contra a manipulação política da mídia tradicional; pelas narrativas independentes.”.
O corpus selecionado para esta análise compõe-se de 24 posts14 publicados na
página do Jornalistas Livres quando da condenação do ex-presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1ª instância, pela suposta aquisição irregular de
um triplex no Guarujá, no dia 12 de julho de 2017. Dos 24 posts, doze são de publicações produzidas pelo próprio Jornalistas Livres e as outras doze são de perfis e páginas do Facebook e mesmo de outros sites compartilhados pela rede em sua página.
Há charges, videomontagens, fotomontagens, somente textos, vídeos transmitidos
“ao vivo”, entre outras materialidades discursivas nesses posts. Para fins de análise,
vamos, primeiramente, analisar os posts compartilhados ou de autoria de terceiros,
para, em seguida, investigar aqueles produzidos pelo Jornalistas Livres.
Antes de entrar propriamente nas análises discursivas, buscaremos propor uma
caracterização da rede Jornalistas Livres baseando-nos na dimensão externa ou no
nível situacional proposto por Charaudeau e já apresentado por nós na primeira parte deste trabalho. Com base em observações sistemáticas15 do corpus selecionado,
podemos definir a rede como uma instância de produção compósita, já que dela participa um sem-número de pessoas, de diferentes regiões do país, faixas etárias diversas, formações heterogêneas (jornalistas, designers...), mas com um ideal comum
característico da esquerda progressista (legalização do aborto, democratização da
mídia, defesa dos direitos humanos etc.). Em relação à finalidade dos posts do Jornalistas Livres, entendidos como atos de comunicação entre a rede e seus interlocutores,
percebemos das visadas de incitação (convencer os seguidores da inocência de Lula,
da parcialidade do juiz Sério Moro na causa, da importância de se manifestar contra
tal sentença nas Redes e/ou nas ruas etc.), de informação (explicar o porquê tal sentença é descabida juridicamente, contar das manifestações pró-Lula país afora etc.) e
de captação (sensibilizar os seguidores a respeito da condenação injusta sofrida por
Lula, vitimizar Lula pelo ocorrido, culpabilizar Moro, a elite e os meios de comunicação de massa de perseguição ao ex-presidente etc.) , como ficará manifesto quando
das análises aqui propostas. Em uma perspectiva geral, os posts publicados pela rede
têm como propósito engajar-se no apoio a Lula em relação à sentença do juiz Sérgio
Moro pela suposta aquisição irregular de um triplex no Guarujá, usando para isso de
diferentes tipos de materialidades discursivas (texto, imagens, vídeos etc.) para não
só marcar posição e se fazer crer, mas convencer o interlocutor da página. Por fim,
Os posts aqui selecionados são dos dias 12 (dia em que Sérgio Moro sentenciou Lula) e 13 de julho de 2017.
“[...] instrumentos [...] utilizados na observação sistemática: quadros, anotações, escalas, dispositivos
mecânicos etc.” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 176).

14
15
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o dispositivo utilizado pelo Jornalistas Livres tem a ver com as próprias condições
materiais proporcionadas pelo Facebook, como uso de vídeos, fotos, possibilidade de
interação com os interlocutores etc.
3.1 Posts compartilhados ou de terceiros
Os posts compartilhados ou cuja produção não é do Jornalistas Livres16 são
num total de doze, como dissemos anteriormente. Diferentes materialidades discursivas são usadas nesses posts, as mais presentes, no entanto, são vídeos, imagens, textos. Se pudéssemos distribuí-las em gêneros17 teríamos: quatro vídeos, três cartazes,
duas charges, dois textos e uma enquete. Em razão do espaço característico de um
capítulo de livro, optamos por analisar um post de cada um dos gêneros identificados
por nós.
a) post compartilhado 1 (charge): Plim! Plim!
Figura 1: post compartilhado 1 (charge).

Fonte: Jornalistas Livres, 12 jul. 2017 (https://goo.gl/77LHJB)

Embora o conteúdo compartilhado ou “republicado” não seja produzido do Jornalistas Livres, é salutar
afirmar que a rede, ao promover a circulação, o “espalhamento” de uma dada materialidade discursiva, o faz
ou em adesão à ideia ali presente, ou como asserção de partida para sua argumentação. De todo modo, fato
é que, sendo produzido ou não pela rede, as publicações “postadas” no Feed de Notícias do Facebook diz dos
éthe e dos imaginários sociodiscursivos mobilizados pelo coletivo.
17
Com base na clássica definição de Bakhtin (2000, p. 279), cunhada ainda no início do século XX: cada
campo de utilização da língua “elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados”.
16
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No post compartilhado 1 (FIGURA 1), publicado na página da rede no dia 12
de julho de 2017, temos uma charge do artista Simanca que se refere a Lula e à Rede
Globo de Televisão. O logotipo da emissora é representado pictoricamente como
um monstro a ponto de devorar o ex-presidente. De uma perspectiva enunciativa, o
Jornalistas Livres, como locutor desse post, coloca-se numa posição delocutiva, isto
é, retoma o discurso de um terceiro (“Por Simanca”), eximindo-se da autoria. Se pensarmos a charge a partir do modo de organização descritivo, percebemos uma construção subjetiva que identifica e qualifica a maior emissora de televisão do país como
predadora e Lula como uma presa. Em termos narrativos, Lula e Globo são actantes
protagonistas, mas o ex-presidente aparece na condição de vítima, já a Globo, agressora. Um saber de opinião é mobilizado nesta charge, transmitindo um imaginário
sociodiscursivo de domínio feroz da narrativa pública pela Rede Globo.
b) post compartilhado 2 (texto): A condenação de Lula é um escárnio
Figura 2: post compartilhado 2 (texto).

Fonte: Jornalistas Livres, 13 jul. 2017 (https://goo.gl/GC9Pmv)
O post compartilhado 2 (FIGURA 2), publicado no dia 13 de julho de 2017
pela rede, diz respeito a um texto da ex-presidenta Dilma Rousseff expressando o
posicionamento dela em relação à condenação de Lula. Com o texto, o Jornalistas
Livres publicou uma foto, amplamente difundida na Internet, de Lula sendo cumprimentado por um homem negro com uma criança negra sobre os ombros que olha de
maneira terna para o ex-presidente, que, reciprocamente, a olha fixamente. A foto é
bastante patêmica e articula um imaginário que coloca Lula como uma figura messiânica. No texto, a ex-presidenta utiliza qualificações como “escárnio”, “flagrante
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injustiça”, “absurdo jurídico” e “ignominia” para a condenação. Descritivamente,
tais qualificações objetivamente vão enfatizar o teor negativo da decisão. A lógica
argumentativa é a de que, sem provas, a condenação afeta profundamente a democracia. Lula é qualificado como presidente mais popular da história do país e “um dos
mais importantes estadistas do mundo no século XXI”. Analisando o post a partir do
modo de organização argumentativo (relações de causalidade entre diferentes asserções), percebemos uma ênfase subjetiva de que essas qualificações do ex-presidente
(fortemente ancoradas e confirmadas pela escolha da foto ilustrativa) são a razão
para a condenação de Lula, de maneira a cassar os direitos políticos dele. Constatamos ainda um imaginário sociodiscursivo que critica (opinando a partir de fatos) o
papel da formação da opinião pública e um possível conluio entre imprensa-justiça e
outros setores de poder.
c) post compartilhado 3 (cartaz): A militância chama
Figura 3: post compartilhado 3 (cartaz).

Fonte: Jornalistas Livres, 13 jul. 2017 (https://goo.gl/XyMyUN)
Outra publicação feita pelo Jornalistas Livres no dia 13 de julho de 2017 foi
um cartaz da Frente Brasil Popular (FIGURA 3) convocando o interlocutor para uma
manifestação no Rio Grande do Norte em defesa de Lula. No cartaz há uma foto da
mão do ex-presidente saudando uma multidão ao fundo, ao que tudo indica fruto de
uma edição gráfica. A representação icônica nos remete a um imaginário que coloca
Lula na condição de líder do povo. Na narrativa, os actantes Lula (passivo, que é afetado) e Moro/elites brasileiras (ativo, aquele que afeta) são os protagonistas. Lula é
qualificado como “maior liderança política da América Latina”; “primeiro colocado
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em todos os cenários para as eleições de 2018”; a “maior liderança popular da história brasileira” e “uma grande ameaça ao golpe”. Percebemos ainda uma articulação
análoga que coloca Lula como símbolo do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), Programa Universidade para
Todos (Prouni), Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida – programas sociais implementados pelo governo petista. A relação causal estabelecida no discurso é a de que a
elite, representada por Moro, condena Lula em razão de sua popularidade e de seus
feitos em prol do “povo brasileiro”. Um dos possíveis imaginários sociodiscursivos
criados com o cartaz (texto e foto) é o de Lula como uma metáfora que representa a
“luta de classes”.
d) post compartilhado 4 (enquete): A Veja quer saber
Figura 4: post compartilhado 4 (enquete).

Fonte: Jornalistas Livres, 13 jul. 2017 (https://goo.gl/nxx1zy)
Uma enquete realizada pelo site da revista Veja é o post compartilhado 4 (FIGURA 4), publicado no dia 13 de julho de 2017. Analisando a publicação da rede
Jornalistas Livres a partir dos modos de organização do discurso, temos, no modo
enunciativo, um posicionamento elocutivo por parte do coletivo, isto é, ao mostrar
a enquete realizada pela Veja – publicação reconhecidamente conservadora e crítica ao ex-presidente –, o Jornalistas Livres enuncia seu ponto de vista, sobretudo se
observarmos a segunda interrogação do texto “postado” (“Advinha como está o resultado?”); e, no modo argumentativo, uma relação causal ancorada na ironia, como
vemos na relação figura-texto, ou seja, uma publicação de posicionamento político
conservador realizou uma pesquisa em seu site para saber o destino de Lula após a
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condenação em primeira instância (figura), mas o resultado foi inesperado para eles
(texto – “Advinha como está o resultado?”). Dois imaginários, em especial, são mobilizados neste post: 1) o da força política e eleitoral do ex-presidente; e 2) o da inocência, pois, embora ele tenha sido condenado, a maioria das pessoas crê no retorno
dele ao Palácio do Planalto.

e) post compartilhado 5 (vídeo): “A única prova...”
Figura 5: post compartilhado 5 (vídeo).
Fonte: Jornalistas Livres, 13 jul. 2017 (https://goo.gl/rToc6Z)
O post compartilhado 5 (FIGURA 5), publicado no dia 13 de julho de 2017 na
página do Jornalistas Livres, é um vídeo de 45min30 exibido “ao vivo” do Diretório
do Partido dos Trabalhadores na capital paulista pela Rede TVT, em que o ex-presidente Lula discursa sobre sua condenação em primeira instância. Durante o vídeo,
Lula usa, especificamente, do modo de organização argumentativo para provar sua
inocência e acusar o juiz Sérgio Moro de parcialidade na condução e julgamento do
processo; para isso, o ex-presidente encadeia uma série de asserções lógicas e causais.
No post da rede, contudo, é interessante observar não apenas o vídeo, mas o texto
que o acompanha: “A ÚNICA PROVA APRESENTADA NESTE PROCESSO FOI
A DE MINHA INOCÊNCIA”. A partir dessa heterogeneidade marcada (discurso
direto), o Jornalistas Livres posiciona-se delocutivamente, isto é, retoma a fala de um
outro (Lula, no caso), promovendo uma enunciação aparentemente objetiva. Novamente, os imaginários de inocência, de injustiça são mobilizados com a publicação
desse post na página da rede.
3.2 Posts produzidos pelo Jornalistas Livres
Os posts produzidos efetivamente pela rede Jornalistas Livres são num total de
doze, sendo seis vídeos, quatro figuras editadas e dois textos publicados no site do coletivo. Como fizemos com os posts compartilhados, nesta seção optamos por analisar
um post de cada um dos gêneros identificados por nós.
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a) post produzido 1 (vídeo): Ainda na manifestação...
Figura 6: post produzido 1 (vídeo)

Fonte: Jornalistas Livres, 12 jul. 2017 (https://goo.gl/jJAtyz)
O post produzido 1, publicado no dia 12 de julho de 2017, traz uma entrevista
com o médico Ubiratan de Paula Santos, militante do Partido dos Trabalhadores e
ex-secretário de Governo em Santos (SP) na administração do prefeito David Capistrano. O vídeo tem 2m21 e é gravado à noite em meio a uma manifestação a favor
de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Há um texto que acompanha o vídeo: “Para ele a condenação de Lula faz parte dos esforços de enterrar a política de
justiça social que vinha sendo construída e a agenda da esquerda deve ser as lutas
contra a votação da Reforma da Previdenciária e a revogação dos direitos tomados.”
A conclusão lógico-argumentativa a que podemos chegar ao lermos o texto é a de
que a condenação do ex-presidente está necessariamente ligada ao consequente fim
das políticas sociais. O imaginário engendrado ao discurso confirma mais uma vez
o viés opinativo de que há forças conservadoras representadas por setores poderosos
da sociedade que estão tentando impedir o avanço de políticas progressistas. O texto
presente no post apresenta-se como verdade, sobretudo se observarmos seu aspecto
objetivo e uso da construção conformativa – “Para ele...”, estratégias características
da enunciação delocutiva.
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b) post produzido pelo Jornalistas Livres 2 (figura editada): “Se a casa-grande
não sabe...
Figura 7: post produzido 2 (figura editada).

Fonte: Jornalistas Livres, 12 jul. 2017 (https://goo.gl/eYc2oH)
No dia seguinte à condenação de Lula em primeira instância, o ex-presidente
fez um pronunciamento oficial da sede do Partido dos Trabalhadores (PT) em São
Paulo, com duração de, aproximadamente, duas horas, o qual, inclusive, foi transmitido “ao vivo” pela rede Jornalistas Livres em sua página do Facebook. Após esse
pronunciamento de Lula a respeito da condenação, a rede selecionou quatro frases
do ex-presidente e as publicou como posts na rede social digital. Na edição, as frases
estão escritas com letra em caixa-alta na cor verde, como vemos no post produzido 2,
publicado no dia 13 de julho de 2017. Ao fundo das frases, vemos uma foto do ex-presidente sorrindo com um chapéu de couro remetendo a um imaginário de suas origens nordestinas, mobilizando mais uma vez uma percepção de líder do povo. Com
os posts, lemos ainda a hashtag #LULACONDENADOSEMPROVAS.
O post produzido 2 traz a frase: “Se a casa grande não sabe tocar um país, permitam que alguém da senzala volte lá e faça o que tem que fazer.” No texto, percebemos um movimento de intertextualidade com a obra de Gilberto Freire Casa-Grande
e Senzala. Na situação de comunicação do enunciado, a Casa-Grande, que um dia
representou os senhores de engenho, hoje representa a elite, enquanto a Senzala, que
representava os escravos, hoje representa o povo. Por meio de uma linguagem popular
e fazendo uma oposição entre os actantes – um não sabe fazer e o outro precisa voltar
para fazer o que precisa ser feito –, a lógica causal argumentativa aponta para um
imaginário a partir de um saber opinativo, no qual o povo deve ser governado pelo
povo, para que sejam feitas as ações de interesse do povo. Como no post produzido
1, neste, o posicionamento do enunciador (Jornalistas Livres) é delocutivo, pois o
coletivo opta por usar o discurso direto de Lula.
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c) post produzido 3 (texto): “Lula precisou...
Figura 8: post produzido 3 (texto).

Fonte: Jornalistas Livres, 12 jul. 2017 (https://goo.gl/8Vx1NH)
O post produzido 3, publicado no dia 12 de julho de 2017, traz um trecho de
um texto publicado no site do Jornalistas Livres sob o título: “Lula: primeiro grevista condenado um dia após a aprovação da reforma trabalhista”. Do ponto de vista
enunciativo, o post usa de um viés delocutivo, pois surge como discurso direto dito
por um terceiro, no caso o autor do texto. Observando o modo de organização narrativo que constitui o post, podemos destacar Lula na condição de um actante que é
vítima, injustiçado. Porém, se analisarmos o texto sob o modo descritivo, o ex-presidente aparece como um homem de luta e popular entre o povo: “presidente com
apoio popular”, “condenado por ser uma ameaça política”, “[ele pode] impor uma
nova ordem política no país” etc. O encadeamento de asserções causais, por sua vez,
nos faz entender que a sentença de Lula foi dada no dia 12 de julho não por acaso,
mas para tirar o foco da Reforma Trabalhista, aprovada no dia anterior no Congresso
Nacional. Dentre os imaginários sociodiscursivos suscitados pelo post, vale ressaltarmos o de Lula como sendo o primeiro trabalhador punido pelas alterações da Reforma Trabalhista, tendo em vista a trajetória dele como metalúrgico e líder sindical.
Algumas considerações
Após realizarmos um estudo de caso sobre o modo como a página do Jornalistas Livres na rede social digital Facebook posicionou-se ante a condenação do
ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1ª instância, pela suposta aquisição irregular de um triplex no Guarujá, percebemos um ethos discursivo
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relacionado a um ativismo do espectro político de uma esquerda progressista. Em
seus posts, a rede usou da ironia, da intertextualidade e do discurso militante fazendo
suscitar imaginários sociodiscursivos calcados em um saber de opinião, de modo a
demarcar seus posicionamentos políticos, engajar-se em um julgamento a respeito da
condenação e buscar adesão do público em geral e, especificamente, de seus interlocutores-seguidores.
Em relação às finalidades dos posts publicados, a página utilizou-se, sobretudo,
da visada de incitação (convocando os seguidores para as manifestações), captação
(preocupando-se em inserir em suas publicações imagens atraentes e discursos para
mobilizar o interlocutor pelo pathos) e a visada de informação (trazendo pontos de
vista do acontecimento divergentes do usual – inclusive criticando veículos tradicionais em seus posts, como Globo e Veja).
Discursivamente, o ponto de vista adotado pelo Jornalistas Livres nos posts
é elocutivo, já que, seja por meio de vídeos, textos, ou imagens, a rede demarca sua
posição em relação aos acontecimentos do mundo, neste caso, em especial, sobre a
condenação de Lula. Interessante ainda observar o caráter argumentativo nos posts,
pois os três modos de organização do discurso (descritivo, narrativo e argumentativo)
são utilizados com o intuito de dar coesão ao posicionamento adotado pela rede,
independentemente da materialidade discursiva utilizada nas relações de causalidade. Dessa maneira, seja qualificando o ex-presidente (liderança política, ameaça às
elites, homem do povo), ou mesmo colocando-o como um actante passivo e afetado,
a intenção é sempre estabelecer-se como uma instância de enunciação convicta de sua
escolha.
Ao se posicionar com um discurso opinativo, tomando partido em defesa do
ex-presidente, a página confirmou seu viés midiativista, pois se mobilizou a partir
de uma atitude transgressora. Com isso, nos fez refletir, dentre outras coisas, sobre a
aparente imparcialidade do conglomerado midiático de massa que camufla seus posicionamentos a partir da lógica da midiatização e que almeja impor uma narrativa
hegemônica sobre o real. Nesse sentido, a rede Jornalistas Livres, especificamente
neste estudo de caso, promoveu o “espalhamento” do acontecimento, posicionou-se
e marcou presença como instância de produção que empreende narrativas de resistência, instituindo-se como uma rede midiativista a partir da interface discursiva de
seus posts.
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RESUMO
As manifestações populares ocorridas nos últimos anos no Brasil têm feito despontar
novos atores e práticas que vêm questionando as instituições políticas, a polícia
e a ação da imprensa. São coletivos auto-organizados que buscam estratégias
midiáticas para fazer valer uma comunicação que se diz independente. A atuação
dos midiativistas é aqui estudada por meio de entrevistas e observação participante
durante protestos no centro do Rio de Janeiro. Em campo, as primeiras impressões
permitiram compreender como esses coletivos agem, em dois níveis: o físico e
o simbólico. O primeiro pauta-se pela posição geográfica em meio à multidão,
aproximando-se e misturando-se aos manifestantes. O segundo aponta para a relação
construída entre a mídia independente e os manifestantes, a partir do histórico de
conduta do midiativista e do veículo que esse representa. A partir da identificação
desses atores, a proposta é compreender o lugar de fala da mídia independente
pautada por um ativismo militante. Nesse sentido, o presente trabalho faz uma breve
digressão ao discurso da imprensa tradicional, num recorte da Folha de S.Paulo, em
relação às Jornadas de Junho de 2013, para identificar possíveis efeitos de sentido que
constroem memórias sociais sobre as manifestações, a fim de propor uma reflexão
sobre o papel das mídias (tradicionais e independentes) na compreensão e no próprio
desenrolar dos acontecimentos.
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A ideologia midiativista:
por outras vozes nas manifestações de rua no
Rio de Janeiro
Aproar
Interfaces. Quão vasta é essa palavra para abraçar a obra que aqui se concretiza em muitas vozes. É essa interação e multiplicidade de olhares possíveis que nos
permitiu a ousadia de estar aqui, com nomes tão proeminentes da pesquisa sobre
midiativismo no Brasil. Reconhecemos, contudo, que nossa contribuição neste importante trabalho não se trata, ainda, de oferecer uma tese sobre o campo, mas sim,
inicialmente, de navegar por ele. Navegar, tal qual fazemos ao explorar a Internet,
palco por excelência do ativismo midiático, conhecendo e experimentando-o jornalística e academicamente.
Assim, este artigo é um extrato de pesquisa em desenvolvimento que passa pelos caminhos da Memória Social, do Discurso e do Jornalismo. Ou seja, no terreno
fluido da Linguagem, mergulhamos no midiativismo do Rio de Janeiro, sem medo da
deriva, por ser essa, também, uma necessária travessia.
1 A bússola
Partindo da premissa de que a “[...] memória se materializa na linguagem” (p.
29), como nos assegura Maurice Halbwachs (2006), quais memórias sociais seriam
produzidas a partir dos discursos midiáticos da chamada “grande imprensa”, sobre
as manifestações no Brasil, em anos recentes? Uma procura simples, na Internet, com
a expressão “manifestações de 2013”, por exemplo, nos leva a várias reportagens. A
primeira indicada pelo site de buscas traz o título: “Manifestações levam 1 milhão de
pessoas às ruas em todo país”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo1.
20 de junho de 2013. País em protesto é a retranca da matéria na editoria de Cotidiano. Não à toa, visto que dos 26 estados e Distrito Federal, 25 capitais aderiram às
manifestações naquela data. Dos treze parágrafos da reportagem, um diz que a motivação dos protestos se deve ao aumento de tarifas no transporte público, dois narram
como o então governo Dilma Rousseff (PT) pretende lidar com as manifestações e
os outros dez parágrafos falam exaustivamente sobre “confrontos”, “vandalismo”,
“depredações”, em frases como:
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1298755-manifestacoes-levam-1-milhao-de-pessoas-as-ruas-em-todo-pais.shtml>. Acesso em: 27 out. 2017.
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a) “Em nove das capitais com confrontos, houve também ataques ou tentativas
de destruição de prédios públicos”.
b) “Em Brasília, um grupo de manifestantes forçou a barreira policial montada
na entrada do Congresso Nacional iniciando o confronto com a Polícia Militar,
que revidou com bombas de gás lacrimogêneo”.
c) “No Rio, o protesto ficou tenso no início da noite. [...] Por volta das 18h50
morteiros foram disparados pelos manifestantes”.
d) “Em Natal [...] um grupo menor, de rostos tapados queimou objetos. Bombas e pedras foram atiradas contra os policiais”.
e) “Manifestantes tentaram invadir, em Fortaleza, o Palácio da Abolição, sede
do governo do Ceará e depredaram o prédio. O local virou uma praça de guerra
entre vândalos e Polícia Militar”.
f) “Também foram registradas situações de confrontos e depredações em Porto
Alegre (RS), Curitiba (PR), Salvador (BA), Vitória (ES), Belém (PA), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Teresina (PI) e Macapá (AP)”.
Tudo o que a memória produz, ela o faz a partir de uma sucessão de fragmentos, como ondas emergindo de interferências coletivas simultâneas entre o agora e o
passado. E a linguagem é um fio condutor de lembranças. O funcionamento da memória, portanto, para Halbwacs, não é possível sem palavras e ideias, que o indivíduo
toma emprestado de seu ambiente. Quando desenvolveu sua tese, o sociólogo francês
não se referia aos efeitos da mídia na construção dessas memórias, mas é possível
notar a aplicabilidade de suas reflexões na contemporaneidade:
Em outras palavras, a condição necessária para voltarmos a pensar em algo aparentemente é uma sequência de percepções pelas quais só podemos passar de novo
refazendo o mesmo caminho, de modo a estar outra vez diante das mesmas casas, do
mesmo rochedo, etc. [...] Nunca mais havíamos pensado naquilo. Contudo, quando
essa lembrança reaparece, não é consequência de um conjunto de reflexões, mas de
uma aproximação de percepções determinada pela ordem em que se apresentam
determinados objetos sensíveis, ordem essa resultante de sua posição no espaço.
(HALBWACHS, 2006, p. 53).

Por analogia, consideremos que a “[...] lembrança que reaparece pela aproximação de percepções” se dê com a leitura de reportagens, anos depois, construindo
imagens de memória a partir da materialidade discursiva sobre as manifestações. A
qualquer tempo, novas manifestações semelhantes evocarão as memórias construídas. E, se “[...] há uma ordem na posição de objetos sensíveis no espaço”, como não
comparar a acepção teórica com a seleção de determinadas notícias agendando “o
quê” e “como” o público vai pensar a respeito dos fatos reportados? Logo, o que exa654
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tamente e como os leitores, espectadores, ouvintes, seguidores on-line desses grandes
veículos irão recordar?
Para entender a relação da memória social com o discurso, recorremos às noções de interdiscurso e memória discursiva, presentes no território da Análise de Discurso (AD) de vertente francesa.
O interdiscurso é todo um conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas
já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por um
sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer sentido em “minhas” palavras. (ORLANDI,
2001, p. 33-34).

Pensar a memória nesse âmbito, significa compreender que a fonte do sentido
está nas incessantes retomadas de um discurso outro, de um “já-dito”. Razão pela
qual ilustramos os discursos do jornal Folha de S.Paulo como exemplo, pois à medida
que enunciados semelhantes venham a se repetir nos veículos de imprensa massivos,
eles tendem a construir uma memória social sobre os atos.
É daí, dessa regularidade presente na história das narrativas, que advém a ideia
de memória discursiva.
Em outros termos, o processo discursivo não tem, de direito, início: o discurso se
conjuga sempre sobre um discurso prévio, ao qual ele atribui o papel de matéria-prima e o orador sabe que quando evoca tal acontecimento, que já foi objeto de
discurso, ressuscita no espírito dos ouvintes o discurso no qual este acontecimento
era alegado, com as “deformações” que a situação presente introduz e da qual pode
tirar partido. (PÊCHEUX, 1997, p. 77).

A memória discursiva, noção que em Courtine (2009, p. 106) diz respeito à
“[...] existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas
por aparelhos ideológicos”, sustenta, portanto, que o discurso tem relação com a
memória de maneira constitutiva nos planos da textualidade e da história.
Nesse sentido, basta considerarmos três linhas da referida reportagem da Folha
para uma interpretação: “Manifestantes tentaram invadir, em Fortaleza, o Palácio
da Abolição, sede do governo do Ceará e depredaram o prédio. O local virou uma
praça de guerra entre vândalos e Polícia Militar”. A condução discursiva que aqui se
impõe nos faz recordar sobre as manifestações daquele dia a partir da criminalização
dos atos nas ruas não só de Fortaleza (CE), mas nas diversas cidades mencionadas
na matéria, estendendo-se, por conseguinte, a uma imagem de como estaria o país.
Carregados de sentidos, os verbos invadir e depredar suscitam em seu interdiscurso, memórias condenáveis e, logo, as ações protagonizadas por “vândalos” – subs655
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tantivo nada neutro –, implicariam uma tomada de posição – na reportagem descrita
como um “revide” –, por parte dos policiais. Afinal, de acordo com o jornalismo da
Folha, as autoridades foram ameaçadas pelos manifestantes que “dispararam morteiros”, e “atiraram bombas e pedras”.
Não exclusivo da Folha de S.Paulo, esse discurso estendeu-se a um sem número
de reportagens em veículos impressos e eletrônicos no decorrer das manifestações de
2013. A imprensa, portanto, funciona como o aparelho mencionado por Courtine
(2009), apresentando ideologicamente seu olhar sobre os fatos. A julgar pelas materialidades discursivas que pontuamos, o lugar de fala do veículo está na posição de
defender o Estado.
Pesquisadores como Figueiredo (2014), Gohn (2014), Braighi (2016), só para
citar alguns, trazem grandes contribuições ao debate sobre as Jornadas de Junho de
2013, de modo que não será este o foco do nosso artigo, neste momento. Registre-se,
ainda, que no ano de 2014, muitos foram os protestos convocados por movimentos
populares contrários à realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, tendo
sido aquele ano marcado por dezenas de prisões de jovens manifestantes, o que nos
dá uma gama imensa de possibilidades de pesquisas. Há muito por dizer, sob diversos
prismas.
Nosso recorte de trabalho, no entanto, é um pouco mais à frente no tempo.
Em 2017, queremos saber de onde partem discursos alternativos àqueles que tendem
a se consolidar como memórias sociais, posto que circulam no jornalismo de massa.
Antes de uma eventual análise comparativa de reportagens (uma vez que a pesquisa
ainda se desenvolve), até porque os formatos, a linguagem e os meios de difusão são
bem diferentes e isso demandará uma definição justificada do corpus, nosso objetivo
é lançar um primeiro olhar sobre o midiativismo independente do Rio de Janeiro,
mergulho este, inicial, ainda em apneia.
Se identificamos na mídia tradicional a tendência a criminalizar movimentos, o
termo ativismo, por oposição, sugere que essa nova mídia independente queira promover um outro discurso. Mas quem são, afinal, esses midiativistas?
2 Velas ao mar
A partir das jornadas de 2013, iniciativas autônomas de comunicação multiplicaram-se por todo o país, com a disposição de nadar contra a correnteza. Em função
de um caráter autorregulatório, de sua estrutura que não depende de espaço físico
para existir e rápido ciclo de vida, é difícil quantificar ou mapear tais projetos. Alguns
podem morrer na praia.
A Agência Pública de Jornalismo Investigativo, fundada em 2011, fez um levantamento intitulado Mapa do Jornalismo Independente, e classificou, no ano de 2016,
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oitenta coletivos, apresentando-se, até agora, como a principal tentativa de estimar
tais ações. Foram selecionadas mídias que “[...] nasceram na rede, fruto de projetos
coletivos não ligados a grandes grupos de mídia, políticos, organizações ou empresas” (online)2.
Para identificar alguns midiativistas que atuam no Rio de Janeiro, a pesquisadora Jaqueline Suarez esteve em quatro grandes manifestações de 2017 na capital fluminense. Duas delas, os atos pelas “Diretas Já” (18 de maio) e pela “Greve Geral” (30
de junho), foram de ordem nacional e promoveram paralisações pelo país. Durante
os protestos, Jaqueline conheceu e acompanhou os trabalhos do fotógrafo da Mídia
Coletiva Independente (MIC) Rodrigo Duarte. Em seguida, entrou em contato com o
coletivo pela página na Internet e chegou ao seu editor.
A Mídia Coletiva Independente apresenta-se como um veículo que abre espaço
para reportagens sobre a política e a economia nacional, denúncias de violações de
direitos humanos e cobertura de manifestações populares3. Braighi (2016) argumenta
que,

por meio da construção de uma narrativa paralela à da mídia corporativa de massa,
os midiativistas vêm realizando um papel de posicionamento ao lado de setores da
sociedade que têm menos espaço para projeção argumentativa, oportunizando condições para que os seus pontos de vista possam repercutir. Não obstante, o choque
das ideias propagadas pelos coletivos só surte o efeito positivo (de geração de conhecimento e questionamento), quando utilizado de forma responsiva e responsável
pelo leitor – isto é, de modo ativo e consciente. (p. 104).

E aqui cabe, de fato, a atitude responsiva do leitor, espectador, ouvinte ou
internauta, uma vez que a MIC se posiciona de forma claramente anarquista. Seu
fundador, o jornalista Carlos Augusto Lima França, trabalhou por muitos anos em
jornais de grandes tiragens na comunicação de massa. No último, ele disse ter pedido
demissão quando suas ideias entraram em conflito com os interesses empresariais e
editoriais do veículo4. Com França, dois amigos e profissionais de jornalismo e cinema atuaram na fundação da MIC, em junho de 2013.
Hoje, o coletivo é integrado por estudantes, como Rodrigo Duarte, e profissionais de várias áreas, com ideias semelhantes, trabalhando de modo contra-hegemônico na difusão da notícia, sem ressalvas à ideologia política seguida. Assim, nas manifestações, por exemplo, o midiativista coloca-se como parte constitutiva daquele
espaço, imbuído de propósitos iguais aos dos manifestantes.
Do mesmo modo, a pesquisadora presente aos protestos pôde exercer o que em
antropologia se configura pelo método de observação participante5, identificando, asDisponível em: <http://apublica.org/mapa-do-jornalismo>. Acesso em: 20 abr. 2017.
Disponível em: <https://www.facebook.com/midiaindependentecoletiva17/>. Acesso em: 20 abr. 2017.
4
Entrevista concedida às autoras do artigo em 21 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.
5
Cunhado pelo antropólogo polonês Bronislaw Malinowski (1884-1942), o conceito de observação partici2
3
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sim, o papel dos atores na multidão, sendo eles: polícia, imprensa tradicional, mídia
independente, sindicatos, outros organismos de classe, manifestantes autônomos e os
grupos de ação direta denominados Black Blocs. Saber quem são e como se posicionam no decorrer da manifestação nos auxilia a compreender o quê, como e por que
as coisas acontecem.
Como os midiativistas se colocam no espaço e momento adequados a ponto
de flagrar as ações diretas6 e eventuais agressões aos manifestantes? Em campo, foi
possível identificar esse posicionamento a partir de dois níveis, o físico e o simbólico.
O primeiro, entende-se pela posição geográfica em meio à multidão. Os midiativistas
organizam-se de forma setorizada ao longo da manifestação. Eles acompanham o
protesto de, pelo menos, três pontos: início, meio e fim das passeatas. Os jornalistas
independentes ficam concentrados perto dos grupos de ação direta, pontos em que,
quase sempre, estouram os confrontos.
Diferentemente dos profissionais da grande mídia que, em geral, não conseguem se aproximar e, quando o fazem, por vezes registram cenas que podem servir
ao propósito de criminalizar as ações, os comunicadores da mídia ativista buscam o
diálogo e a proximidade com os referidos grupos de ação direta. Tal postura aliada
ao uso das tecnologias móveis permitiu aos coletivos independentes maior agilidade na cobertura das manifestações, a ponto de a audiência com acesso à Internet
vislumbrar ali uma das principais fontes de informação sobre o assunto (BRASIL;
FRAZÃO, 2013).
Em um segundo nível, a construção dessa relação pode ser investigada sob a
ótica do simbólico. O jornalismo independente costuma surgir em um contexto político e social de opressão, por meio do qual, por vezes, há o controle da informação.
Nas palavras de Downing (2002), citado em Brasil e Frazão (2013), o modelo adotado
por esse tipo de mídia é o da contrainformação, quando grupos contra-hegemônicos
promovem a revolução da informação, munindo a sociedade com fatos ausentes ou
omitidos no discurso empregado pela imprensa de massa. O autor acredita que esse
tipo de contrainformação acaba por fortalecer o público e sua confiança, favorecendo
mudanças sociais, não só de ordem informativa.
Nos protestos recentes, houve ocasiões de se ver jornalistas de determinadas
emissoras de TV sendo expulsos dos atos por grupos de manifestantes. Já os jornalistas independentes conquistam cada vez mais espaço para realizar a cobertura
desses protestos. Assim, o midiativista coloca-se em meio ao protesto a partir de um
histórico de sua própria conduta e do veículo que representa. Isso significa dizer que
pante consiste no pesquisador inserir-se, ser aceito e participar de eventos ou grupos que está estudando. O
autor dedicou boa parte de suas obras ao exercício das observações de campo.
6
A ação direta é uma tática política de origem popular e refere-se a uma forma de intervenção com impacto
direito e imediato sobre a realidade material e simbólica, como pichações e derrubada de símbolos do capital,
como bancos, por exemplo.
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os manifestantes sabem que não serão silenciados ou expostos sob riscos de uma
eventual criminalização de suas ações. Um dos contratos sociais mais sérios nessa
relação é o compromisso tácito por parte do midiativismo de não fotografar, filmar
ou identificar um integrante da tática Black Bloc.
Compromisso este reiterado na fala de um professor midiativista também entrevistado para este trabalho. Wagner Maia é docente da rede Estadual de ensino no
Rio de Janeiro e faz parte do coletivo midiativista Fotoguerrilha: “[...] é muito importante frisar que a gente nunca expõe o ativista sem a máscara até para não criminalizar. Nunca coloca a foto com o rosto, embaça” (MAIA, 2017) (informação verbal)7.
O contato com os atores sociais do Fotoguerrilha surgiu, também, em meio
à frequência de vê-los nas manifestações do Rio de Janeiro. O coletivo nasceu em
março de 2016 e se define nas redes sociais como um grupo autônomo de fotojornalismo, fotografia documental e autoral, cujas pautas privilegiam lutas sociais e direitos humanos, principalmente no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo8. Atualmente
incorpora ativistas que antes se organizavam como “professores midiativistas”, como
Wagner Maia e Bárbara Dias.
3 “Um midiativista sozinho é manifestante; dois midiativistas juntos são jornalistas”
Se estamos tratando aqui de discursos e construção de memórias, entendemos
que toda fala acadêmica – sobretudo nas ciências humanas – também é carregada de
sentidos, na medida em que elege um viés teórico para abordar qualquer tema; não
é possível uma neutralidade científica a despeito de toda crítica que se intenta fazer
ao produzir (fragmentos de) conhecimento. Dito isso, reconhecemos, desde o início
da empreitada, que este artigo é produzido de um lugar, num tempo histórico e com
limites subjetivos de suas condições de produção.
Tal qual o são a Folha de S.Paulo, ou as mídias independentes, este texto traz
um discurso a partir do recorte que ora se apresenta. Assim, selecionamos para esse
breve debate, a fala de quatro entrevistados: Rodrigo Duarte e Carlos França, da Mídia Independente Coletiva; e Wagner Maia e Bárbara Dias, do Fotoguerrilha.
A frase destacada como intertítulo, é de Rodrigo Duarte. Universitário, estuda
Direito e iniciou seus trabalhos como midiativista “por acaso” (informação verbal)9,
quando foi chamado por um amigo para ver e fotografar o que acontecia no processo
de remoção da Aldeia Maracanã, às vésperas da Copa do Mundo de Futebol de 2014.
O espaço, único local de preservação indígena na área urbana da cidade do Rio de Janeiro, fazia parte do plano do governo do Estado para as novas instalações dos jogos.
Em uma tentativa de resistir à remoção, os indígenas protagonizaram uma série de conEntrevista concedida às autoras do artigo em 28 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro.
Disponível em: <https://www.facebook.com/fotoguerrilha/>. Acesso em: 25 out. 2017.
9
Entrevista concedida às autoras do artigo em 3 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.
7
8

659

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

frontos com a Polícia Militar. Esses eventos eram acompanhados de perto por ativistas
dos direitos humanos e pelas mídias alternativas, que tinham a pretensão de atuar em
defesa e segurança do grupo, além de endossar a luta por sua permanência no local.
O fotógrafo da MIC recorda-se:
Eu escolhi um lado, no momento da ação e no momento de publicar a ação. Foi
quando eu me vi como ativista, como midiativista. Filmando, interagindo com a
polícia, falando: ‘não, vocês não podem fazer isso, é inconstitucional’. Não era só a
câmera, eu escolhi um lado e era o lado dos indígenas. (DUARTE, 2017).

Foi nesse mesmo dia que Rodrigo entrou para o grupo. Depois de ser observado
pelo editor da Mídia Independente Coletiva enquanto falava com a polícia, o jornalista
Carlos França apresentou-se e o convidou para trabalhar para a MIC: “É um trabalho
voluntário, se você for ligado a partido, a gente não tem interesse, mas se você for um
militante independente, a gente quer que você publique com a gente” (DUARTE, 2017).
A entrevista com Rodrigo foi realizada no pátio da Faculdade Nacional de Direito, no centro da cidade, duas horas antes de um ato programado para acontecer
em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), no dia 3 de maio de
2017. Perguntado sobre como a MIC cobre as táticas que os manifestantes chamam
de ação direta, Rodrigo responde:
A gente entende que por trás de cada ato tem uma pauta política, não é simplesmente [dizer que] eles são vândalos e querem o caos. A gente entende que o povo
se revolta e, muitas vezes, a grande mídia que está aliada ao Estado vai noticiar
aquilo como vandalismo. E a gente entende que aquilo é uma resposta às opressões
do Estado, não é vandalismo. Vândalo é o Estado, já dizia aquela famosa pichação.
(DUARTE, 2017).

Vale notar que essa fala se opõe radicalmente à narrativa da reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, como demonstrado previamente.
Dezoito dias depois da conversa com o fotógrafo, fomos até a sede da MIC, no
Bairro da Glória, no Rio. Vindo de Ilhéus (BA), França chegou com a família ao Rio
de Janeiro em 1969. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), em 1982, atuou ao longo da carreira em grandes jornais impressos,
como Última Hora, A Tarde, Zero Hora, Jornal do Brasil, até pedir demissão de O
Globo em 2010. A partir de então decidiu buscar estudantes universitários que aceitassem a empreitada de fazer mídia independente no Brasil. “Em 2011 a gente começou e cada um estava postando na sua própria ‘timeline’, não tinha a mídia independente ainda. A MIC surgiu em 13 de junho de 2013 com perfil próprio” (FRANÇA,
2017) (informação verbal)10.
10

Entrevista concedida às autoras do artigo em 21 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.
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O profissional, que esteve por quase 30 anos no jornalismo corporativo, defende que fazer mídia independente significa não se associar a partidos políticos ou
qualquer entidade que esteja ligada ao Estado.
As nossas câmeras precisam estar voltadas para o Estado, a gente não espera acontecer para depois ir filmar não. Uma câmera tem que está focada no Estado. Ou
seja, tem que acompanhar diretamente as forças repressivas do Estado, como a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E, em todas elas nós flagramos que o início do ‘tiro
porrada e bomba’ parte da Polícia. Primeiro eles começam assim, a manifestação
está indo, eles fazem aquele cordão no final, aí eles avançam e começam a insultar,
chutar, há várias formas de eles [policiais] criarem o pânico dentro da manifestação.
(FRANÇA, 2017).

Essa entrevista contradiz boa parte dos discursos consolidados no senso comum e mesmo nas narrativas midiáticas convencionais sobre os Black Blocs. Não
restam dúvidas de que, se o público que acessa ao jornalismo de massa buscar informações diversas sobre o mesmo fato, a tendência é ampliar seu senso crítico diante
da multiplicidade de vozes.
O Estado do Rio de Janeiro é visto como caótico também pelos ativistas do
coletivo Fotoguerrilha. Rio de Caos e Lutas é o nome da exposição que foi organizada
pelo grupo, na Arena Hermeto Pascoal, em Bangu, Zona Oeste da cidade, no dia 28
de outubro de 2017. Foi lá que conversamos com os professores midiativistas Bárbara
Dias e Wagner Maia. Um dos pontos abordados na entrevista é a dificuldade de os
coletivos realmente sobreviverem, continuarem existindo como mídia, independentemente dos atos e manifestações, porque não possuem recursos.
Tem uma dificuldade muito grande para o movimento independente se manter, porque a gente não quer um financiamento de empresa e ninguém para mandar no
nosso coletivo. Segundo, é muito difícil para gente angariar verba para um projeto
autoral, então a gente quer muito uma coisa coletiva. Então, por exemplo, hoje a
gente trouxe uma caixinha solidária. (MAIA, 2017).

Professora da rede estadual na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense,
Bárbara diz que não vê maneiras de um trabalho ideológico, como é o midiativismo
independente, receber financiamentos:
Por que quem ajudaria a gente financeiramente com isso? O governo não vai ajudar,
porque a gente mete o pau no governo. De uma empresa privada, a gente vai ver
o histórico dela e provavelmente vai estar em contradição com aquilo que a gente
acredita. É muito ideológico o que a gente faz. A gente acredita que com as nossas
fotos, a gente consegue postar isso, tem o alcance de algumas pessoas e a gente leva
isso adiante porque a gente quer que as pessoas conheçam outras narrativas. Vai
sair na grande mídia uma foto dessa criminalizando, falando que é vandalismo, que
é baderna; e a gente diz, ‘não, aconteceu isso porque a polícia reprimiu, foi um ato
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de resistência, o governo está adotando medida austeras’. (DIAS, 2017) (informação
verbal)11.

Retomando a perspectiva de construção de memórias possíveis por meio dos
discursos, trata-se de uma disputa de poder. Nesse momento, ainda bastante desigual, haja vista o pequeno alcance das mídias independentes frente às tradicionais.
Por mais utopicamente democrático que seja o acesso à Internet, meio pelo qual o
ativismo midiático se propaga, essa ainda não é uma realidade para alguns milhões
de brasileiros, que têm TV, por exemplo.
Além disso, as páginas virtuais dos veículos independentes têm número relativamente baixo de seguidores, se pensarmos em uma dimensão nacional. No entanto,
esses dados deixam de ser um abismo intransponível se comparados ao jornal diário
de maior tiragem no país, e aqui falamos novamente da Folha de S.Paulo. Informações
disponíveis no site da Folha apontam para uma tiragem média, de segunda a domingo,
em torno de 320 mil exemplares12. O perfil da Mídia Independente Coletiva (MIC) no
Facebook, tem 140 mil seguidores (novembro de 2017)13. Ou seja, com esses números já
seria possível se falar em uma “alternativa” no campo da comunicação midiática.
Se a batalha por uma equidade no alcance dos discursos é, portanto, para longos anos, isso não significa dizer que os ativistas já não tenham começado os trabalhos dando sinais de onde querem chegar.
4 Princípios de acostagem
Os manifestos populares que ganharam as ruas nos anos recentes no Brasil só
poderão ser compreendidos do ponto de vista transdisciplinar. Diversos campos do
saber, em diálogo, buscarão rascunhar os muitos retratos desse turbilhão social e político que ainda se move, e o midiativismo está no meio do furacão.
Mirando ainda muitas ondas a quebrar, este é o ponto em que essa pesquisa se
encontra. A partir do primeiro contato com alguns ativistas do Rio de Janeiro, para
entender suas estratégias midiáticas e pontuar seu lugar de fala, inferimos que a militância é o próprio discurso. Por mais que as câmeras transmitam em tempo real sem
cortes, ou fotografem de determinado ponto privilegiado nas manifestações, o lugar
que o midiativismo independente ocupa é, sim, ideológico. Isso em nada deslegitima
a ação, pelo contrário, a mídia tradicional é que talvez devesse oferecer com clareza
ao seu público o crachá de ativista do status quo, quando assim se posiciona.
Para esse recorte de breve análise, tentando discorrer sobre a construção de memórias sociais a partir dos discursos, optamos por citar uma reportagem da Folha de
Entrevista concedida às autoras do artigo em 28 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml>. Acesso em: 02 nov. 2017.
13
Disponível em: <https://www.facebook.com/midiaindependentecoletiva17/>. Acesso em: 02 nov. 2017.
11
12

662

PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

S.Paulo, disponível na primeira página de buscas on-line, com o filtro: “manifestações
de 2013”; pois quando se fala em midiativismo independente, é condição obrigatória
pontuar que ele se manifesta essencialmente nas plataformas da Web.
Assim, para se pensar num discurso midiativista que venha a deixar memórias
sobre o cenário brasileiro, notadamente na cobertura dos protestos e manifestações
populares, é preciso compreender que as disputas de sentido com a “grande imprensa” se dão, prioritariamente, em dois universos: o local, no momento das manifestações; e o virtual, na difusão das múltiplas vozes.
E virtual será também o meio de divulgação deste e-book, Interfaces do Midiativismo, de maneira que numa busca futura, esperamos que as vozes aqui apresentadas possam ser encontradas pela mesma ferramenta que hoje nos direciona para os
veículos tradicionais de imprensa.
Por fim, cumpre dizer que o presente artigo é o estado embrionário do que virá
a ser um livro-reportagem sobre alguns coletivos midiativistas no Rio de Janeiro. Um
novo discurso, portanto, ainda nascerá, uma vez que a autoria acadêmica dará lugar
à linguagem jornalística da grande reportagem. Eis que já está na quilha, outra (inter)
face.
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RESUMO
Neste artigo, temos como objetivo promover uma reflexão, por meio da Análise do
Discurso, sobre cinco documentários, episódios do programa da Rede Jovem de
Cidadania, a fim de identificar como se dá a construção das identidades sociodiscursivas
e das representações, presentes nos relatos apresentados, dos parceiros discursivos
que protagonizam esses vídeos. No texto, pretendemos ainda detectar se a identidade
e a representação social interferem na elaboração dos sentidos dos enunciados
dos documentários e destacar a construção das representações sociais subjacentes
às narrativas dos atores sociais que aparecem nos programas da Rede Jovem de
Cidadania analisados. Alguns conceitos base serão utilizados na fundamentação
deste trabalho, quais sejam: as noções de identidade (CHARAUDEAU, 2015; HALL,
2006; 2009), e de representação social (JODELET, 2001; 2009; MOSCOVICI, 2003;
MAINGUENEAU, 2004), oriundas das ciências sociais, sendo mais recentemente
aplicadas à Psicologia Social e à Análise do Discurso. E ainda as noções de ativismo
(ASSIS, 2006) e de ativismo midiático (MALINI; ANTOUN, 2013). O corpus de
análise são cinco documentários, episódios do programa Rede Jovem de Cidadania:
Onde é o Centro Cultural?, Territórios Negros nos Museus, Cúpula dos Povos:
construção, juventude e depois?, Fórum Popular de Cultura e Mulheres no metal que
foram exibidos na TV Brasil e na Rede Minas de Televisão. Os vídeos encontram-se
disponíveis na Internet, no canal da Rede Jovem de Cidadania no YouTube.
PALAVRAS-CHAVE: Documentário. Identidade. Representação social. Ativismo midiático.
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Construção de identidade ativista-midiático na
Rede Jovem de Cidadania
1 A Rede Jovem de Cidadania
O projeto Rede Jovem de Cidadania (RJC) foi criado em 2002 pela Associação
Imagem Comunitária (AIC) – entidade do Terceiro Setor voltada para a pesquisa e
experimentação em mídias de acesso público. O objetivo da RJC era potencializar o
protagonismo e o acesso dos jovens aos meios de comunicação, fortalecer e ampliar
as redes de solidariedade existentes em Belo Horizonte e na Grande BH. Para divulgar e favorecer o intercâmbio entre atores coletivos que lutavam para promover a cultura e a cidadania da juventude, a RJC desenvolveu uma rede de mídias comunitárias
– um programa de TV, um programa de rádio1, um jornal impresso2, um site (www.
aic.org.br/rede), um webzine3e uma agência de notícias4.
Em 2004, a RJC foi convidada a exibir seus vídeos na Rede Minas e tornou-se o
único programa da emissora pública estatal produzido em comunidades e com temas
que dialogavam diretamente com a juventude. Exibir produções de outros projetos,
grupos e entidades da sociedade civil foi uma das alternativas encontradas pela RJC
para manter o recém-conquistado espaço audiovisual. O programa passou a exibir
vídeos realizados por outras ONGs e projetos sociais e também de jovens realizadores independentes, abriu espaço para outras entidades e agentes sociais e passou a
contar com produções de todo o país.
Com a exibição dos vídeos da Rede Jovem de Cidadania na Rede Minas, a
partir de 2005, a forma de produção dos programas começou a ser alterada. Com a
participação de novos atores da sociedade, a equipe sentiu a necessidade de utilizar
outras opções estéticas, de estratégias narrativas mais próximas do documentário,
mas sem deixar de produzir outros formatos, como ficções, animações e experimentações. Além disso, o programa abriu a possibilidade de receber propostas de grupos
e entidades da sociedade civil. As propostas eram apresentadas por meio de um formulário e avaliadas pela equipe que analisava a pertinência, a viabilidade e a possível
forma de realização da proposta.
E em 2011, a RJC passou a ser transmitida também pela TV Brasil, podendo
ser vista em todo o país via antena parabólica e sistema de TV a cabo. No ano de
O programa era transmitido pela emissora UFMG Educativa (104,5 FM).
O jornal impresso era distribuído nas escolas públicas de Belo Horizonte.
3
Uma webzine é uma publicação que existe na Internet, com publicação periódica e se diferencia dos blogs
por não ter marcador cronológico. A webzine da Rede Jovem de Cidadania está disponível no site da Associação Imagem Comunitária.
4
A agência produzia boletins informativos que eram enviados semanalmente aos veículos de comunicação
regionais e nacionais e a centenas de instituições do Terceiro Setor.
1
2
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2013, ao completar dez anos de existência, a Rede Jovem de Cidadania interrompeu
a produção de novos programas, devido ao fim do patrocínio da Petrobras, que era
apoiadora do projeto desde 2002.
2 Fundamentação teórica
Para realizar este estudo, foram utilizadas como fundamentação teórica as noções de identidade e de representação social, oriundas das ciências sociais e recentemente aplicadas à Psicologia Social (JODELET, 2001; MOSCOVICI, 2003). Tais definições também foram incorporadas por pesquisadores da Análise do Discurso a fim
de esclarecer fenômenos discursivos, como o papel social dos parceiros do contrato
de comunicação, a expressão dos ethé e das visadas discursivas.
Neste trabalho, os conceitos de identidade e representação social contribuem
para uma apreensão mais elaborada da dinâmica discursiva dos vídeos da Rede Jovem de Cidadania, pois interferem na elaboração dos sentidos presentes nos enunciados dos documentários.
Patrick Charaudeau (2015, p. 16) aponta que “[...] a identidade é o problema
de si através do olhar dos outros”. Essa característica ocorre por sermos seres sociais,
que vivemos em sociedade e em relação com outros indivíduos. Por isso, o traço que
nos define como integrantes de determinada coletividade se dá pelo olhar dos outros,
que atestam nosso pertencimento a uma categoria de indivíduos. Não significa, contudo, que a sociedade em que vivemos determinará nossa identidade, mas sim que a
percepção que a coletividade em que estamos inseridos tem de nós constitui elemento
importante para a construção de nossa identidade individual e coletiva. Ou seja, essa
identidade do grupo funcionaria como uma espécie de busca de si mesmo, em nome
de uma espécie de procura pela autenticidade.
Para Stuart Hall (2009),
As identidades são, pois, pontos de apego temporários às posições-de-sujeito que as
práticas discursivas constroem para nós. [...] as identidades são as posições que o
sujeito é obrigado a assumir, embora “sabendo” (aqui, a linguagem da filosofia da
consciência acaba por nos trair), sempre, que elas são representações, que a representação é sempre construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a
partir do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas – aos processos de sujeito que são nelas investidos. (p. 112).

Uma das definições possíveis de identidade está relacionada às diversas posições de sujeito que utilizamos para nos representarmos a nós mesmos. O que elabora
essa ideia de identidade é o recurso discursivo da alteridade. O princípio de alteridade, noção derivada da filosofia, define o ser em uma relação fundada sobre a diferença. É pela diferença que as identidades são invocadas e a alteridade é constituída,
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mostrando-nos o envolvimento dos parceiros nesse processo de reconhecimento do
outro pelas suas diferenças.
É importante ressaltar que a identidade não pode ser vista como características
fixas e imutáveis que definem o ser, mas sim compreendida como algo passível das
mais diversas transformações que estão ligadas à enunciação.
Patrick Charaudeau (2004; 2015) destaca que se existe ainda uma identidade
coletiva, ela está relacionada à produção de um sentido coletivo, de uma partilha
instável, cujas fronteiras são imprecisas e na qual intervêm influências múltiplas. Citando Bayard (1996), Charaudeau (2015) afirma que é ilusória a crença de que nossa
identidade seria uma entidade única e homogênea. “Não existe identidade ‘natural’
que nos seria imposta pela força das coisas. Não há senão estratégias identitárias,
racionalmente conduzidas por atores identificáveis [...]” (p. 17). Retomando o conceito utilizado por Stuart Hall (2006, p. 13) para descrever o sujeito pós-moderno,
o indivíduo na contemporaneidade é um ser de uma “multiplicidade de identidades
possíveis”.
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que
não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo constantemente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”. A identidade
plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso,
à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam,
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos
temporariamente. (HALL, 2006, p. 13).

Nos programas da Rede Jovem de Cidadania, poderemos observar algumas das
diversas identidades assumidas e expressas pelos participantes dos vídeos, perceptíveis em seus enunciados, por meio de marcas e pistas discursivas. Essas identidades
correspondem, ao mesmo tempo, à imagem que a RJC e os personagens dos vídeos
querem apresentar e aos sentidos construídos pela audiência a partir de seu repertório prévio.
A noção de representação social foi criada por Émile Durkheim em 1898, no
âmbito da Sociologia, denominada de “representação coletiva”. O conceito “[...] trata da questão da relação entre a significação, a realidade e sua imagem” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 47.
Patrick Charaudeau (2015), citando o filósofo e semiólogo francês Louis Marin, explica que na Análise do Discurso a representação social pode se ligar às noções
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de interdiscursividade e de dialogismo de Bakhtin. De acordo com Marin (1993)5, as
representações têm três funções sociais:
a) representação coletiva – organiza os sistemas de classificação, ações e julgamentos;
b) exibição – compreende os rituais, os estilos de vida, os símbolos visíveis da
sociedade e do cotidiano;
c) presentificação – consiste em uma maneira de encarnação, em um representante, de uma identidade social coletiva.
O uso dessas três funções resulta em três implicações: as representações estão
incluídas no real, ou seja, as próprias representações do real constituem o real, “as
representações se configuram em discursos sociais que testemunham, alguns, sobre o
saber de conhecimento sobre o mundo, outros, sobre um saber de crenças que encerram sistemas de valores dos quais os indivíduos se dotam para julgar essa realidade”
(CHARAUDEAU, 2004, p. 433); os discursos sociais se caracterizam ora explícita
(bandeiras, símbolos, pinturas, palavras, expressões), ora implicitamente, por alusão (como no discurso publicitário); desempenham papel identitário, constituindo
na mediação social que facilita ao grupo ter uma consciência de si, uma identidade
coletiva como grupo.
Na Análise do Discurso, a noção de representação social auxilia na distinção
de diversos tipos de corpora, como aqueles que são construídos a partir de um acontecimento (por exemplo, a Rio + 20 e a Cúpula dos Povos, em 2012), ou aqueles que
são construídos em torno de determinado gênero discursivo (no caso deste trabalho,
o documentário), ou ainda, aqueles que são constituídos a partir de relações (neste
caso especificamente, a representação da juventude na mídia).
De acordo com Jodelet (20011995) e Spink (1993) “[...] as representações sociais podem ser consideradas modalidades de conhecimentos práticos, orientados
para a comunicação e a compreensão do contexto social, material e ideativo em que
vive o ser humano” (p. 87). Essas representações, assim constituídas por significados
construídos socialmente, contribuem para a elaboração de uma realidade comum e
devem ser compreendidas a partir de seu contexto de produção, com suas funções
simbólicas e ideológicas, relacionando-se com o senso comum e com as memórias
coletivas.
Para o psicólogo social Serge Moscovici (2003; 2010), “[...] as representações
sociais capacitam pessoas a partilharem um estoque implícito de ideias que são consideradas certas e mutualmente aceitas” (MOSCOVICI, 2003, p. 51).
5

MARIN, Louis. Des pouvoirs de l’image. Paris: Seuil, 1993.
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3 Identidades sociodiscursivas
Discursivamente, os depoimentos são enunciados reveladores dos posicionamentos visados (ou não) por seus locutores. Assim, é possível perceber nos documentários analisados a relação estreita entre o que se diz e o papel social assumido pelos
entrevistados. A maioria deles tem em comum o que podemos considerar a identidade do programa, que é a de ativista social, nesse caso específico, engajado na causa
do ativismo de mídia. Isso é decorrente do posicionamento da própria Associação
Imagem Comunitária como entidade responsável pela realização do projeto. Mesmo
antes de sua constituição como ONG, a instituição tem realizado ações relacionadas
ao desenvolvimento e produção em mídias comunitárias e mobilização social por
meio da utilização de estratégias e instrumentos ligados à comunicação.
Para deixar claro seu posicionamento, o engajamento da entidade está expresso
em sua missão: “Promover o direito à comunicação e à expressão, a valorização da
diversidade cultural, o exercício da cidadania e da democracia, fomentando o acesso
público aos espaços midiáticos e desenvolvendo processos educativos emancipatórios.” (online).
E também no item “O que é a AIC?” presente no seu site, que evidencia as ações
realizadas pela ONG ao longo de sua história:
Dentre as várias ações que nossa entidade já desenvolveu, destacam-se as parcerias
com coletivos populares, entidades culturais e movimentos juvenis que trabalham
pela promoção da cidadania, realizando produções audiovisuais, impressas, para
rádio e web, sempre de forma colaborativa. (online).

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

Sendo o foco da atuação da Associação Imagem Comunitária a realização de
processos formativos no campo da educação midiática e da produção em mídias comunitárias, além de elaboração e execução de projetos e consultorias na área de edu-
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cação, comunicação e mobilização social para empresas e entidades do setor público,
é possível dizer que a identidade de ativista social midiático está na essência do trabalho da AIC.
4 Ativista e midialivrista
O ativismo6 pode ser compreendido como tomar parte de uma determinada ação, defendendo uma ideia, uma causa ou ideologia, com objetivo de promover algum tipo de transformação social. São inúmeras as
ideias ou causas que podem motivar uma ação ativista: política, social,
religiosa ou até mesmo de cunho identitário. A terminologia “ativista” tornou-se corrente possivelmente devido à atuação de grupos na América do Norte e na Europa7, a partir da década de 1970, para desassociar de “revolucionário” e “radical”,
palavras que possuem forte carga negativa e impopular, principalmente pela utilização
rotineira na imprensa para remeter aos indivíduos que recorrem às armas e à violência
para impor determinado comportamento ou para tomar o poder político/estatal.
O ativista político [...] é um “radical” envolvido em ações políticas diretas e indiretas
sempre fora do âmbito institucional. É “mais” que um militante – participa de um
grupo, segue seus ideais, mas também vai às ruas e cria situações de confronto com
seus alvos – e “menos” que um revolucionário – suas ações não buscam remodelar
o sistema de poder vigente de forma impositiva. O ativista é um agente engajado,
movido por sua ideologia a práticas concretas– de força física ou criativa – que visam
desafiar mentalidades e práticas do sistema sócio-político-econômico, construindo
uma revolução a passos pequenos. (ASSIS, 2006, p. 14).

Mais recentemente, no mundo e também no Brasil, práticas ativistas têm incorporado cada vez mais o uso de tecnologias de comunicação e da informação. Ativistas, agindo tanto individualmente, quanto solidariamente em movimentos sociais,
têm se beneficiado das possibilidades da comunicação e da Internet para ampliar sua
organização, visibilidade e engajamento em suas causas.
Retomando o corpus deste artigo, em quatro dos cinco documentários analisados, os personagens se identificam como ativistas. No vídeo Onde é o Centro CultuAtivismo pode ser descrito, no sentido filosófico, como qualquer doutrina ou argumentação que privilegie
a prática efetiva de transformação da realidade em detrimento da atividade exclusivamente especulativa. De
uma maneira geral, a imprensa utiliza o termo ativismo como sinônimo de manifestação ou protesto. Já nas
ciências políticas, o conceito também pode ter o sentido de militância, particularmente em prol de alguma
causa.
7
Exemplos de movimentos/organizações cujos participantes se intitulam ativistas: Greenpeace – ONG com
sede em Amsterdã, Holanda, e com escritórios em mais de 40 países, fundada em 1971; e o FEMEN – grupo
feminista radical, fundado em 2008, na Ucrânia, por Anna Hutsol, mas atualmente baseado em Paris.
6
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ral, logo na abertura programa, Marcos San Juan, o Parks, explica sua ligação com a
cultura hip hop, com o centro cultural e o motivo da realização desse documentário,
conforme destacamos nos trechos abaixo.
Bom, meu nome é Marcos, mais conhecido como Parks, devido ao projeto que eu
tenho, o blog do Parks que evidencia a cultura hip hop. A gente desenvolve um
trabalho divulgando o que acontece no cenário nacional, internacional, regional,
mostrando o que os artistas vem trazendo de novidade do trabalho deles. (Bloco 1,
de 0min31 até 1min25, grifos nossos).
Escrevi um projeto e levei para a AIC (Associação Imagem Comunitária) para que
a gente tentasse mostrar isso, né, pra com esse vídeo a gente vê aonde a gente pode
mudar, aonde a gente pode melhorar. (Bloco 1, de 2min19 até 2min24, grifos nossos).

Vale ressaltar que o que torna possível a identificação de Marcos como um
ativista não é sua participação no grupo de dança, mas sim sua ação direta como
divulgador da cultura hip hop.
No vídeo Cúpula dos Povos, com exceção dos estudantes da UNILA, todos os
demais entrevistados são ativistas, sendo que alguns deles, inclusive, se apresentam
como tal e informam as causas em que estão engajados, como é possível perceber nos
trechos destacados a seguir:
Eu sou Ricardo Machado, sou voluntário do Greenpeace do Rio de Janeiro, tô aqui
na Cúpula dos Povos, participando junto do nosso grupo, em prol do meio ambiente. Vim, participei da Eco-92, até ontem mesmo eu tava meditando, em 92 eu estava
brigando por um mundo melhor para minha filha. Agora, agora desta vez estou
brigando por um mundo melhor, pela minha filha e pela minha neta. (Bloco 1, de
3min24 até 3min49, grifos nossos).
É… meu grupo é um remanescente quilombola que existe no Goiás, que fica ao
lado de Brasília. E… é… já sofremos… o nosso povo veio aqui para debater sobre
isso, porque também estamos sofrendo um processo muito grande de invasão das
nossas terras e… estar aqui e conviver com pessoas… com comunidades que estão
passando pelo mesmo problema, é… nos faz abrir os olhos. (Bloco 1, de 6min47 até
7min15, grifos nossos).
Meu maior interesse pessoal aqui na Cúpula dos Povos é ver como eu vou conectar
as informações e as pessoas que eu conheci aqui com a Romênia e a Europa. [...]
Acho que, depois disso, é possível conectar as pessoas e projetos que eu conheci aqui
em torno de uma ação ou causa coletiva, envolvendo pessoas de vários países que a
gente conhece ou já esteve. (Bloco 1, de 7min16 até 7min57, grifos nossos).

O próprio vídeo Fórum Popular de Cultura é uma ação estratégica realizada
por um grupo ativista. Ao longo de todo o vídeo, perpassa do discurso do movimento
social de Contagem, que busca, por meio da apresentação de sua história e de suas
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ações, legitimar sua imagem e reforçar sua identidade de ativista engajado na causa
da cultura popular daquele município mineiro. Destacamos a seguir alguns trechos
de falas em que esta identidade de ativista dos integrantes do Fórum Popular de Cultura está mais evidenciado, como é possível perceber nos trechos destacados abaixo:
A proposta é que a gente quer falar um pouco da cultura de Contagem. [...] O que é
que pode melhorar no que está sendo feito, o que que já vem acontecendo ao longo
destes anos. (Bloco 1, de 3min09 até 3min24, grifos nossos).
Kaiodê Biague, conhecido como Missal, morador de Contagem desde sempre, ou
seja, 26 anos. Ativista cultural, em especial de cultura hip hop e intervenções urbanas. [...] E o objetivo nosso aqui é que principalmente é tá trabalhando mesmo estas
formas, ferramentas de poder contribuir para o desenvolvimento cultural da cidade.
(Bloco 1, de 7min58 até 8min29, grifos nossos).
Porque… desde que eu me entendo por gente, eu acho que a gente… quando queremos alguma coisa, a gente tem que batalhar por ela, né. Eu queria, e quero que
a cultura na cidade melhore e conhecer também quem é dessa cultura. (Bloco 1, de
9min32 até 9min48, grifos nossos).
Mas a gente começou a refletir que isso não resolvia a questão porque é muito fácil,
eu vou outros lugares onde as coisas acontecem e o problema, a questão tá resolvida. [...] A gente tem que ver, olhar para dentro da gente, da nossa realidade e tentar
fazer algo para que esta situação mude. [...] Então a gente resolveu a, se reunir e ocupar os espaços públicos e levando arte e cultura por nossa conta. Vamo fazer aquilo
que a gente acredita. (Bloco 1, de 10min18 até 11min17, grifos nossos).
O Fórum é pra isso, pra poder tá unir, unindo essas pessoas, para que a gente possa
lutar juntos, porque não adianta nada meia dúzia de pessoas, certo, trabalhando,
e uma galera toda por trás querendo, só esperar para depois mamar. E o Fórum é
assim, ele está de portas abertas para poder tá recebendo o pessoal, mas que a gente
possa estar discutindo essas políticas públicas de Contagem, e estar trazendo para o
poder público para ver se a gente consegue chegar a alguma solução. E… o Fórum é
isso. (Bloco 2 - de 9min51 até 10min21, grifos nossos).

No documentário Território Negro nos Museus, somente Macaé Evaristo
apresenta-se em seu depoimento como professora e ativista. Os demais entrevistados
identificam-se apenas como educadores, não demonstrando engajamento claro e
específico em ações afirmativas, que explicam ser praticadas como parte integrante
da educação na atualidade. Poderíamos dizer que eles são educadores engajados,
mas não necessariamente ativistas, como é possível perceber nos trechos destacados
a seguir:
Sou Macaé, sou professora, sou assistente social, trabalho, milito na área de educação, e acredito cada vez mais que a educação a gente tem que produzir, é… não só
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dentro das escolas, mas a gente precisa trabalhar com uma ideia de educação nas
ruas, na cidade, uma pedagogia da cidade (Bloco 1, de 1min14 até 1min39, grifos
nossos).

O ativismo social realizado pela Associação Imagem Comunitária por meio da
Rede Jovem de Cidadania8 alinha-se com o tipo de ação chamado ativismo midiático,
que tem como um dos principais fundamentos que todo cidadão é um produtor de
conteúdo em potencial, capaz de elaborar suas próprias narrativas e se representar,
independente do tipo de mídia, televisual, impressa, radiofônica ou digital. “[...] As
ações de ativismo midiático são geralmente desenvolvidos por uma ‘pessoa qualquer’
ou por pequenos ‘coletivos’ [...]” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 24). No Brasil, tal
perspectiva tem suas raízes, de acordo com Malini e Antoun (2013), na mídia alternativa e nas lutas antidisciplinares empreendidas durante o período de ditadura, nos
anos 1960 e 1970. A mídia alternativa das referidas décadas buscavam a democratização da comunicação e a distribuição dos meios concentrados nas mãos de alguns
grupos econômico-familiares, para viabilizar o livre acesso também à produção e
circulação de conteúdos midiáticos.
Nesse sentido, esses ativistas midiáticos geralmente são sujeitos instrumentalizados – conhecem a linguagem e as técnicas – e que buscam produzir conteúdo
original e diferenciado, que expresse a cultura, as agendas informativas e retrate o
público do qual fazem parte e com o qual se identificam, e que geralmente têm pouca
ou nenhuma visibilidade na mídia tradicional. Dessa forma, os ativistas midiáticos
querem fazer com que esses grupos também tenham sua presença no espaço público
midiatizado, mesmo que seja em espaços considerados alternativos – Internet, canais
comunitários, redes sociais –, mas cujo acesso seja mais democratizado. Nesses espaços, os ativistas midiáticos podem, por meio de estratégias de mobilização social utilizar, ou não, as linguagens e os processos que antes eram exclusivos da grande mídia.
O posicionamento de ativismo midiático da Rede Jovem de Cidadania está
expresso também no site da Associação Imagem Comunitária, no item que descreve
as ações da entidade e a Rede Jovem de Cidadania.
O acesso a meios de comunicação por parte dos coletivos juvenis se dá pela apresentação dos elementos da mídia, onde o percurso sobre o que está sendo produzido
ganha novas possibilidades de representação e linguagem. Ao falar de si e de suas
realidades, os jovens acabam criando novas imagens, deslocando estereótipos e preconceitos frequentemente associados às juventudes e às comunidades. (online).

Além dos programas de televisão, a RJC era constituída por uma rede de mídias comunitárias, composta
por um programa de rádio, um jornal impresso, um site, um webzine e uma agência de notícias, conforme
dito anteriormente.
8
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O ativismo midiático da Rede Jovem de Cidadania também pode ser percebido
a partir de outros aspectos, como temática dos programas, escolha da linguagem/estética de cada um dos programas, autonomia dos sujeitos dentro dos documentários,
presença de histórias e personagens que não teriam espaço na mídia de acordo com
os critérios9 de noticiabilidade10 das mídias tradicionais. Desdobrando cada um dos
aspectos:
a) temática dos programas: os dois temas globais que perpassam os cinco programas analisados são: cultura e educação. O vídeo Onde é o Centro Cultural?
destaca a questão do acesso e finalidade dos Centros Culturais, equipamentos
públicos de cultura e lazer; o documentário Fórum Popular de Cultura conta a
história e estratégias do movimento social Fórum Popular e Cultura de Contagem; o vídeo Cúpula dos povos aborda a importância do evento que envolveu
indivíduos, grupos e entidades que lutam por justiça social e ambiental; Mulheres no metal aborda a presença feminina e a importância dessas mulheres
para o metal brasileiro, ou seja, apesar de segmentado, é um elemento da cultura nacional; e Territórios Negros nos Museus mostra como os museus podem
contribuir para uma abordagem da história afrodescendente na educação de
base, por meio da integração da perspectiva cultura e educação. Ao fazer esse
recorte, buscamos evidenciar que os temas dos programas abordados são bastante relevantes para movimentos sociais e/ou grupos de minorias, mas que não
necessariamente seriam abordados e teriam tanto espaço na mídia tradicional;
b) também é interessante destacar a escolha da linguagem documental e da
estética utilizada nos programas, edição dinâmica e uso de imagens de arquivo.
Diferentemente das reportagens dos telejornais ou dos programas documentais da atualidade, como Globo Repórter e Repórter Record, a narração não
Os critérios de noticiabilidade estão “[...] (a) na origem dos fatos (seleção primária dos fatos/valores-notícia), considerando atributos próprios ou características típicas, que por diferentes profissionais e veículos da
imprensa; (b) no tratamento dos fatos, centrando-se na seleção hierárquica dos fatos e levando-se em conta,
para além dos valores-notícia dos fatos escolhidos, fatores inseridos dentro da organização, como formato do
produto, qualidade do material jornalístico apurado (texto e imagem), prazo de fechamento, infra-estrutura,
tecnologia etc, como também fatores extra-organizacionais direta e intrinsecamente vinculados ao exercício
da atividade jornalística, como relações do repórter com fontes e públicos; (c) na visão dos fatos, a partir
de fundamentos éticos, filosóficos e epistemológicos do jornalismo, compreendendo conceitos de verdade,
objetividade, interesse público, imparcialidade que orientam inclusive as ações e intenções das instâncias ou
eixos anteriores. Esses conjuntos, com certeza, não funcionam de modo isolado. Na prática da produção
noticiosa, todos esses critérios variados de noticiabilidade atuam concomitantemente”. (SILVA, 2005, p. 96).
10
Noticiabilidade diz respeito a “[...] todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da
produção da notícia, desde características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional
da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material (imagem e
texto), relação com as fontes e com o público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais”. (SILVA, 2005, p. 96).
9
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é conduzida por um repórter ou apresentador, mas sim pela voz dos próprios
entrevistados, que, com seus depoimentos e posicionamentos particularizados,
permitem ao telespectador a escolha entre engajar-se ou não nas ideias e causas
apresentadas nos documentários;
c) consideremos aqui autonomia dos sujeitos dentro dos documentários, novamente trazendo o exemplo do jornalismo para marcar a diferença. Num telejornal, os entrevistados devem dar respostas curtas e objetivas, e, ainda assim,
as respostas são editadas para caberem no tempo previsto, ou para se adequarem à estrutura prevista para a reportagem pelo repórter ou pelo editor. Nos
documentários analisados, marcas de oralidade, depoimentos confusos ou até
mesmo contraditórios foram mantidos, com o objetivo de tentar mostrar a fala
dos entrevistados de maneira mais fidedigna, como, por exemplo, nos trechos
a seguir:
A gente tinha Runaways, Girlschool, Joan Jet… é… o que mais… aquela… como é o
nome daquela banda, as mulheres tocavam pra caramba?... É Blue… Alguma coisa
Blue… Esqueci. Mas era muito pouco. Na verdade, os homens… eu não tinha... a
gente não tinha muito essa noção de mulher-e-homem, mas as mulheres tinham essa
influência. (Bloco 1, de 5min06 até 5min30).
Totalmente diferente. Muito diferente. A começar pela… pelo visual, pelas roupas.
Era... Nos Anos 80, que que a gente… a gente não tinha nada. (Bloco 1, de 8min58
até 9h10).
Exato, a cultural… nós fizemos aqui… teve um festival musical aqui em Contagem,
muito interessante, até um amigo nosso que ganhou, o Nieves, o Rafael conhece.
Muito interessante essa parte, sabe, organizamos, mas acontece que… o mau de,
de, de Contagem… fizemos, a… o primeiro ano, o segundo ano... Quando chegou
no quarto ano, aquela turma que formou, uns foram estudar na escola técnica, né,
Cefet. Outros foram estudar no Vital Brasil, [...], aquilo e aquilo outro. (Bloco 1, de
6min14, até 6min46).
O depois é agora. Hum, depois, oxente, como assim, depois? E depois… depois é
hoje, depois é… é o que… o resultado, entendeu? Depois é o resultado da juventude,
depois é o resultado de tudo, é a continuidade, é a dialética. É… não para, o depois
não para. O depois, ele vem junto com o hoje, vem tudo assim… Eu acho. (Bloco 1,
de 10min55 até 11min16).

Além disso, algumas das pessoas que deram seus depoimentos nos vídeos tiveram a oportunidade de registrar suas falas devido ao posicionamento de ativismo
midiático da RJC, que buscava dar voz e garantir a presença da maior variedade
possível de entrevistados, mesmo que seus depoimentos pouco contribuam para o
discurso do documentário como um todo, como, por exemplo, a estudante Renata
Mendes da UNILA-PR, no documentário Cúpula dos Povos, ou da estudante Yasmim
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Batista, no vídeo Territórios Negros nos Museus, ou de alguns moradores nos bairros
por onde passou Marcos Parks, que sequer sabiam da existência do centro cultural
na região, mas cujos depoimentos contribuem para reforçar no vídeo o argumento da
necessidade de difusão da informação sobre os Centros Culturais.
Conclusão
Vale ressaltar que a identidade sociodiscursiva de ativista midiático expressada
pelos programas da Rede Jovem de Cidadania já demonstrava sua existência indicialmente nas representações sociais retratadas. Podemos constatar que tal identidade ocorre em decorrência do posicionamento ideológico da própria Associação
Imagem Comunitária, entidade responsável pela realização do projeto. A AIC busca
continuamente em seus projetos instrumentalizar grupos sociais, que geralmente não
encontram espaço nas pautas das mídias tradicionais, para que eles possam elaborar
e difundir informações, dar visibilidade às suas próprias demandas e, apartir desse
processo, serem capazes de elaborar suas representações sociais e desenvolver uma
postura mais cidadã. Essa postura e metodologia de trabalho podem ser reconhecidas
como a identidade de ativista midiático. O ativismo midiático é um fenômeno ainda
recente mas que pode ser percebido mundialmente devido ao acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação. Contudo, avaliamos que Análise do Discurso
pode contribuir bastante para o desenvolvimento de novas perspectivas de pesquisa
sobre o ativismo midiático.
Por meio da descrição e da análise dos processos de construção de identidades
da Rede Jovem de Cidadania, foi possível explicitar a identidade de ativista social de
grande parte dos entrevistados e de ativista midiático tanto da RJC, quanto da Associação Imagem Comunitária.
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RESUMO

O texto inicia-se com uma constatação da existência de três segmentos das teorias
dos movimentos sociais, a TPP, a TMR e a TNMS, inserindo o presente trabalho
neste último projeto. Para tanto, recorre-se a um trio de autores cruciais para
essa abordagem: Alberto Melucci, James Jasper e Francesca Poletta. Com eles,
verifica-se a centralidade do conceito de identidade coletiva para a TNMS na
tentativa de alcançar os atores coletivos em suas dimensões solidárias, conflitivas
e transformadoras. Voltando o olhar para os estudos sobre ciberativismo, o que se
constata, ao contrário, é a quase que completa ausência do conceito supracitado
nas análises. Encaminha-se então para uma adequação do conceito de identidade
coletiva ao estudo sobre ciberativismo, por meio da adoção de esfera pública
virtual e contrapúblico subalterno como tipos ideais que dizem da forma de
construção de coletividades.
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Introdução
A sociologia dos movimentos sociais estrutura-se em torno de três grandes grupos de abordagens, doravante denominados teorias, quais sejam: Teoria da Mobilização de Recursos (TMR), Teoria do Processo Político (TPP) e Teoria dos Novos
Movimentos Sociais (TNMS) (ALONSO, 2009). Cada teoria está assentada sobre
estudos preocupados em obter respostas para questões distintas a partir de arsenais
conceituais específicos, observando determinados elementos e privilegiando certos
atores e fenômenos. Todas elas, surgidas ao longo dos anos 1970, lograram compreender os movimentos sociais surgidos na década de 60, superando o esgotamento dos
esquemas marxistas e funcionalistas de explicação da ação coletiva.
A TMR, de marca estadunidense, tem em John D. McCarthy e Mayer Zald seus
principais expoentes. Para esse grupo de autores, era preciso tratar os movimentos
sociais como empresas, num exercício de reificação teórica dos componentes da ação
coletiva. Amparados sobre as conclusões olsonianas acerca da racionalidade envolvida na produção de coletividades para a ação, essa teoria destaca os meios da ação
coletiva, em especial as formas de organização (coordenação das ações individuais)
necessárias para mobilização (no sentido de aquisição e emprego) de recursos (materiais e humanos).
A TPP sucedeu como uma resposta crítica ao excessivo racionalismo formal da
TMR e – ainda nos EUA, embora olhando também para a Europa – pelas mãos de
Doug McAdam, Charles Tilly e Sidney Tarrow propôs fincar os processos de mobilização da ação no terreno dos processos históricos de maior amplitude. Reconectando a TMR à tradição marxista, a TPP manteve o interesse pela organização e pelos
recursos, fornecendo ainda uma outra categoria analítica: estrutura de oportunidades políticas. O foco torna-se as relações entre sociedade organizada e elite política
(Estado) ao longo do tempo, que reelaboram as próprias existências dos atores e seus
repertórios de contestação.
A TNMS, iniciativa europeia representada por Alain Touraine, Claus Offe e Alberto Melucci, trouxe o ator e a cultura de volta. Ancorados num incisivo diagnóstico sociológico das mudanças nas
bases estruturantes da realidade social que teriam forjado uma sociedade pós-industrial centrada na produção, difusão e decodificação de informações, esses autores buscaram assimilar as peculiaridades dos “novos” movimentos surgidos na metade do século XX, que difeririam do movimento operário tanto por adotar temas para
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além da classe, quanto por não ter o Estado como alvo principal. O novo objetivo dos
movimentos sociais seria a transformação na vida cotidiana, remodelando a cultura.
A preocupação excessiva da TMR e da TPP com as condições estruturais que
afetam a definição dos recursos a serem mobilizados para atingir interesses duráveis
focava o como dos movimentos. O porquê, deixado de lado por essas teorias, foi
abarcado pela TNMS. Quatro questões centrais resumem essa abordagem: 1) por que
atores coletivos passam a existir?; 2) motivação pessoal para agir; 3) escolhas estratégicas dos movimentos; e 4) os efeitos culturais dos movimentos sociais (POLLETTA;
JASPER, 2001). Como categoria basilar irrompe a identidade coletiva.
1 Identidade coletiva: um conceito em movimento
Alberto Melucci contrapõe-se à visão dos movimentos sociais como reflexo
de crises estruturais ou mero desvio da norma, enfatizando que essas concepções
apagam os movimentos como sujeitos autônomos, não os compreendendo em sua
complexidade. Para o autor, “[...] os atores nos conflitos são cada vez mais temporais
e sua função é revelar os problemas, anunciar à sociedade que existe um problema
fundamental em uma área dada” (MELUCCI, 1999, tradução minha, n. p.). Como
profetas do presente, os movimentos não expressam crises ou desvios, mas conflitos.
É nesse sentido que Melucci compreende movimento social como “[...] a mobilização de um ator coletivo, definido por uma solidariedade específica, que luta
contra um adversário para a apropriação e o controle de recursos valorizados por
ambos” (MELUCCI, 2001, p. 35). Essa ação coletiva manifestar-se-ia “[...] através da
ruptura dos limites de compatibilidade do sistema dentro do qual a ação mesma se
situa” (p. 35). Esses são os três aspectos fundamentais dos movimentos sociais: solidariedade, conflito e ruptura.
A solidariedade corresponde à “[...] capacidade dos atores de se reconhecerem
e serem reconhecidos como parte da mesma unidade social” (p. 35). O conflito, por
sua vez, diz respeito a “[...] uma relação de oposição entre dois (ou mais) atores que
se confrontam para o controle de recursos, aos quais ambos atribuem valor” (p. 36).
Romper os limites da compatibilidade do sistema, por fim, tem a ver com situar-se
“[...] além da gama de variações que um certo sistema pode tolerar sem modificar a
própria estrutura” (p. 37).
Os movimentos sociais aparecem como uma categoria analítica específica, que
deve ser estudada de maneira apropriada. Os significados que esses movimentos produzem precisam ser trazidos ao centro da análise. Apontando para os diversos conflitos presentes numa sociedade complexa, os movimentos sociais despontam como
criadores e criaturas do antagonismo social e dos processos de mudança. Sobre esse
antagonismo, vale ainda dizer:
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Nos conflitos sociais a reciprocidade torna-se impossível e a luta por recursos escassos começa. Ambos os sujeitos envolvidos negam um ao outro suas respectivas identidades, recusando-se a prover ao adversário o que eles demandam para si mesmos.
O conflito rompe a reciprocidade da interação; os adversários se confrontam por
algo que é comum a ambos, mas que cada um se recusa a conferir ao outro. Além
dos objetos concretos ou simbólicos em jogo no conflito, as pessoas lutam sempre
pela possibilidade de se reconhecerem e serem reconhecidas como sujeitos de sua
ação. Cada conflito que transgride um sistema de regras estabelecidas, quer este
diga respeito a recursos materiais ou simbólicos, é um conflito de identidade. Atores
sociais entram num conflito para afirmar a identidade negada pelo seu oponente,
para reapropriar-se de algo que pertence a eles porque eles conseguem reconhecer
isso como seu (MELUCCI, 1996a, p. 74, tradução minha).

Ao falar em “conflito” e “identidade”, Melucci empreende, ele mesmo, uma
disputa simbólica dentro do próprio campo da sociologia dos movimentos sociais.
Ao evitar falar em “crise”, o autor afasta tentações estruturalistas ou funcionalistas
de condicionar a ação coletiva. Ao distanciar-se de “competição”, foge da tradição
racionalista da ação coletiva, que reifica o estoque de recursos existentes e os interesses possíveis a partir de condições objetivas. Ao contrário, falar em conflito é falar
num campo de disputas que é posto em jogo pelo próprio jogo dos atores, em que as
ações redefinem as regras, os recursos e os interesses.
“Interesse”, categoria engessada pelo uso, tem muito a ver com a quantificação
dos objetivos disponíveis, num exercício utilitarista de antever as bases comuns de
valoração dos recursos para avaliar como se lida com sua escassez. Embora a escassez
exista, e por isso existe o conflito, esta não precede a reflexão dos sujeitos sobre o seu
valor ou sobre quais são suas prioridades e o que pode ou não ser considerado válido.
A objetivação de um campo sucede a subjetivação do interesse, ou seja, a formação da identidade. Carro-chefe das investigações de Melucci (1996a), a identidade é
compreendida como dinâmica, estando num constante processo de estabilização: “A
noção de identidade sempre se refere a essas três características: a saber, a continuidade de um sujeito ao longo e para além de variações no tempo e suas adaptações ao
ambiente; a delimitação do sujeito em relação aos outros; a habilidade de reconhecer
e ser reconhecido” (p. 71, tradução minha).
Além de variavelmente permanente e subjetiva, a identidade é, antes de tudo,
relacional. Porque é relacional, a identidade envolve um jogo constante de diferenciação, para que possa existir enquanto tal, e de equivalência, para atingir a reciprocidade. Inicialmente individual, uma vez que corresponde aos significados atribuídos
por uma mente ao seu lugar na configuração da realidade, a identidade pode tornar-se também coletiva quando alcança significados compartilhados produzidos por um
grupo de maneira inter-reflexiva. Melucci (1996a) define assim:
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Eu chamo de identidade coletiva o processo de “construir” um sistema de ação (ver
capítulo 1). Identidade coletiva é uma definição interativa e compartilhada produzida por um número de indivíduos (ou grupos num nível mais complexo) preocupados
com as orientações de sua ação e o campo de oportunidades e constrangimentos em
que essa ação deve acontecer. Por “interativo e mediado” eu quero dizer que esses
elementos são construídos e negociados através de um processo recorrente de ativação das relações que unem os atores uns aos outros. (p. 70, tradução minha).

São três os elementos constitutivos da identidade coletiva. O primeiro deles,
as definições cognitivas de fins, meios e campo de ação, refere-se a linguagens compartilhadas e incorporadas em rituais, práticas e artefatos culturais que possibilitam
algum cálculo entre investimentos e recompensas. Essas definições, todavia, não necessitam de unidade e muitas vezes são contraditórias entre si. O segundo, a rede
ativa de relacionamentos, concerne à interação, comunicação, influência, negociação
e tomada de decisão entre indivíduos, abarcando como partes elementares “Formas
de organização e modelos de liderança, canais comunicativos e tecnologias da comunicação” (MELUCCI, 1996a, p. 71, tradução minha). Por fim, o investimento emocional faz com que os indivíduos se sintam parte de uma comunidade, encerrando uma
porção da ação que não se limita a cálculos de maximização de resultados, embora
ambos os ímpetos não sejam antitéticos. “Não há cognição sem sentimento e não há
significado sem emoção” (p. 71, tradução minha). Desse modo, identidade coletiva é
um conceito utilizado para apreender significados, emoções e interações presentes na
ação coletiva e na constituição de movimentos sociais:
Identidade coletiva é um processo de aprendizagem que leva à formação e manutenção de um ator empírico unificado que nos chamamos de “movimento social”.
À medida que esse processo passa por vários estágios, o ator coletivo desenvolve a
capacidade de resolver problemas postos pelo ambiente e se torna progressivamente
independente e autônomo em sua capacidade para agir dentro da rede de relações
em que está situado. O processo de identidade coletiva, então, é também a habilidade de produzir novas definições ao integrar o passado e elementos emergentes do
presente numa unidade e continuidade do ator coletivo. (MELUCCI, 1996a, p. 75,
tradução minha).

Uma análise da ação coletiva que tenha como fio condutor o conceito de identidade coletiva deve observar como significados subjetivos são objetivados e negociados, estabelecendo fronteiras e disputas. Além disso, o conceito requer uma demonstração da tensão entre dinâmica (ação) e estática (unidade), que é a resposta final à
pergunta de como uma ação coletiva pode perdurar no tempo sendo levada a cabo
por indivíduos. Como fica evidente, a identidade coletiva promove um duplo exercício: mostra-se como uma coisa una e rígida, mas se realiza em trajetórias maleáveis.
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Não se pode tratar identidade coletiva como uma “coisa”, uma unidade monolítica
do sujeito; esta deve ser concebida, ao contrário, como um sistema de relações e
representações. Identidade coletiva assume a forma de um campo contendo um sistema de vetores em tensão. Esses vetores procuram constantemente estabelecer um
equilíbrio entre vários eixos da ação coletiva, e entre a identificação declarada pelo
ator e a identificação dada pelo resto da sociedade (adversários, aliados, terceiros).
(MELUCCI, 1996a, p. 76, tradução minha).

“A identidade coletiva não é um dado ou uma essência, mas um produto de trocas, negociações, decisões, conflitos entre os atores” (MELUCCI, 2001, p. 23). Tomado dessa maneira, o conceito permite uma abordagem compreensiva dos movimentos
sociais, levando em conta sua autodefinição. Ademais, ajuda também a pintar uma
imagem de seu significado geral concomitante a um tracejado do campo de lutas em
que se insere. A pesquisa passa a ser informada por um confronto entre subjetividade
e objetividade que constitui um panorama mais qualificado para a investigação da
realidade social.
Francesca Polletta e James M. Jasper (2001) efetuam uma revisão crítica dos
usos do conceito de identidade coletiva na sociologia dos movimentos sociais, tentando controlar seus abusos e ressaltando as potencialidades heurísticas do conceito,
que é assim por eles definido:
Para evitar uma extensão exagerada do conceito, nós definimos identidade coletiva
como a conexão cognitiva, moral e emocional de um indivíduo com uma comunidade mais ampla, uma categoria, uma prática ou uma instituição. É uma percepção de
uma situação ou relação compartilhadas, que podem ser imaginadas em vez de experienciadas diretamente, e que é distinta das identidades pessoais, ainda que possa
delas fazer parte. (POLLETTA; JASPER, 2001, p. 285, tradução minha).

Refletir sobre o conceito no interior dos estudos sobre movimentos sociais deve
passar por pensar a identidade coletiva como categoria central, e não residual, que
deve ser confrontada sobre os panos de fundo das outras teorias, fortalecendo seus
pontos fortes. Para tanto, é preciso pensar a relação entre identidade e interesse, identidade e estratégia e identidade e política ao longo de processos culturais e estruturais. O objetivo dos autores é “[...] examinar o papel da identidade nas quatro fases
do protesto: a criação de demandas coletivas, o recrutamento para movimentos, a
tomada de decisões estratégicas e táticas, e os resultados do movimento” (POLLETTA; JASPER, 2001, p. 285, tradução minha).
Historicamente, o olhar sobre os movimentos sociais que articulara a noção
de interesses costumava considerá-los como duradouros e os atores coletivos como
pré-existentes. Em geral, concebiam que a posição de classe definiria o interesse e
que esse seria perseguido por meio de concessões econômicas e políticas. Pensar a
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identidade, por sua vez, traria a busca pelo reconhecimento de novas identidades e
novas formas de vida para o centro da investigação. Para os autores, entretanto, o que
a empiria mostra é que tanto objetivos culturais, como políticos seriam almejados
pelos novos movimentos.
Pesquisas recentes tentariam reconsiderar as conexões entre novos movimentos
sociais e formação de identidade coletiva. Uma frente avalia que os movimentos atuais teriam mais liberdade para definir sua identidade, pois enfrentariam uma forma
diferente, mais branda, de dominação. Outra explora a ressignificação de identidades, que transforma identidades aviltadas em identidades positivadas. Mais um argumento considera que a identidade não advém de categorias fixas, mas de posições
comuns em redes. Por fim, defende-se que posições objetivas não definem de pronto
identidades, restando relativa liberdade aos processos culturais. Os trabalhos recentes concernentes ao surgimento dos movimentos a partir da ideia de identidade têm
seguido nos seguintes caminhos:
(a) revelado a construção histórica do que parecem ser identidades “naturais” como
“classe trabalhadora”, “negro”, e “homossexual”; (b) avançado em modelos mais
sofisticados de como as relações sociais, econômicas e políticas em que as pessoas
participam geram identidades mobilizadoras; (c) reconhecido o papel independente
da cultura em moldar as identidades coletivas a depender de quais pessoas fazem as
demandas; e (d) identificado as condições políticas em que demandas identitárias se
tornam mais prováveis de serem proeminentes nos movimentos (POLLETTA; JASPER, 2001, p. 289, tradução minha).

No que se refere ao chamado à ação e ao engajamento coletivo, Polletta e Jasper (2001) observam que a pergunta da teoria da ação coletiva – qual seja: por que
as pessoas se mobilizam para agir conjuntamente se podem usufruir das conquistas
sem participar? – foi respondida por fora de esquemas racionalistas que projetam
indivíduos egoístas especialmente pela via dos laços anteriormente cultivados. Quer
dizer, nem tudo na ação coletiva corresponde a um cálculo para atingir interesses,
mas também para manutenção de solidariedade pré-existente.
Evidentemente, o puro altruísmo pode explicar muitos casos do envolvimento
numa coletividade, todavia não esgota suas possibilidades. Deve-se levar em conta,
outrossim, preocupações com a própria reputação, mesmo porque, para alcançar certos papéis no interior de uma comunidade, é preciso construir determinada imagem
de si mesmo. Para além do dualismo lealdade x egoísmo, pode-se levar em conta também que o comprometimento com o coletivo passa a integrar a criação de um “eu”
desejado, um “eu” ativista, que compõe a identidade individual.
Desconsiderada a pré-existência de laços, mais fatores de engajamento coletivo
vêm à tona. Os choques morais, causados por impactos emocionais instantâneos,
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podem levar a uma ação não programada. Além disso, muitas vezes a solidariedade
pode surgir a partir de identidades coletivas forjadas durante a ação. Há ainda o
intento recorrente, por parte dos movimentos sociais, de construir enquadramentos,
isto é, pacotes interpretativos, a traduzir a realidade num molde específico, constituído da oposição “nós” x “eles”. Assim, a repetição de narrativas contribui para a
constituição de identidades a serem assumidas pelos atores e atrizes.
Se o recrutamento é importante para um movimento, também o são a solidariedade continuada e o comprometimento, para os quais a identidade exerce função
crucial. Aqui começa a tensão entre produzir uma identidade forte para apresentar
a quem está fora e desconstruí-la para abarcar todas e todos que estão dentro ou almejam entrar. Afinal, quem é o movimento? A quem ele representa? Quais são suas
fronteiras identitárias? Como ativistas escolhem táticas e formas organizativas? Essa
última indagação, feita sobretudo pela TMR, costuma ser por ela respondida de maneira contundente: por meio do cálculo dos constrangimentos e das oportunidades
que se apresentam. Deve-se ponderar, todavia, como identidade coletiva e estratégia
podem se determinar mutuamente. Primeiramente, porque a identidade de um movimento pode definir suas escolhas estratégicas, uma vez que a opção por táticas que
firam concepções basilares do grupo pode pôr em cheque sua coerência interna e sua
própria subsistência. Em certa medida, a preferência por algumas táticas independe
de sua eficácia em atingir objetivos externos, importando mais para a coesão do grupo. Muitas vezes, inclusive, ativistas podem se identificar primeiro com uma forma de
organização e depois com as pautas de um movimento social.
Em segundo lugar e de forma contrária, a identidade pode ser a própria estratégia de protesto. A adoção de determinada identidade coletiva pode reorganizar
o campo de disputas e reduzir as possibilidades de confronto do oponente. Desse
modo, a manipulação da identidade pode compor o arsenal estratégico do movimento, que age de maneira situacional. Dentre outras, uma maneira pela qual essa manipulação se concretiza é mostrando maior unidade e abrangência para quem está fora,
enquanto revela o caráter fragmentário e reduzido para quem está dentro.
Finalmente, além das situações em que a identidade define a estratégia e em
que a estratégia define a identidade, há casos em que a identidade de um grupo constrange as estratégias possíveis. Esse elã, de fora para dentro, ocorre principalmente
porque algumas estratégias são atribuídas inexoravelmente a identidades demarcadas, dificultando a margem de manobra de autodefinição por parte dos movimentos.
As discussões sobre os resultados gerados pelos movimentos sociais tendem a
separar consequências institucionais, que estariam ligadas a organizações mais formais, e mudanças culturais, relativas a movimentos identitários. Esse esquema, contudo, não dá conta dos impactos institucionais e extrainstitucionais fomentados pela
identidade. Num primeiro momento, a mudança da identidade já é um objetivo de
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muitos movimentos, incluindo os que lutam por sua valorização. As mudanças biográficas acarretadas pela aderência a uma identidade coletiva, num segundo momento, também constituem resultados relevantes dos movimentos, afetando identidades
individuais. Nesse ínterim, destaca-se ainda a preservação de identidades coletivas
por meio de indivíduos em contextos de limitadas oportunidades políticas. Muitas
vezes acaba por ocorrer uma forte associação entre identidades e táticas, ou identidades e símbolos, de modo que a invocação de determinados signos reativa os significados do movimento.
A luta por reconhecimento leva a modificações permanentes na realidade social conjuntamente a concessões por parte das elites institucionais, reconfigurando o
campo de disputas políticas e tornando alguns temas obrigatórios no debate público.
Entretanto, com frequência assiste-se à aparição de contramovimentos, que remodelam suas identidades coletivas para conquistar hegemonia. Sobre os condicionamentos das identidades aos resultados obtidos pelos movimentos, as análises atuais
“[...] apontam para os modos pelos quais as novas identidades proeminentes ou reformuladas podem transformar o campo de jogo político institucional” (POLLETTA;
JASPER; 2001, p. 297, tradução minha).
Polletta e Jasper (2001) encerram sua reflexão reafirmando o que a identidade
coletiva é e pontuando o que não é. O conceito diz respeito a comunidades concretas
e imaginadas que envolvem percepção, construção e descoberta de laços, interesses
e limites de maneira fluída e relacional, possibilitando aos indivíduos compreender
e se localizar no mundo. Identidade coletiva, não é, porém, um agregado de individualidades, uma vez que o coletivo se refere ao que é comum, enquanto o individual
aponta para o que é único, distintivo, singular. Não se confunde com cultura, porque
esta pode prescindir, em alguns aspectos, de laços grupais. Por fim, não é sinônimo
de comprometimento ideológico, dado que é possível que se compartilhem objetivos
sem que sejam compartilhados sentimentos de solidariedade.
As concepções de Melucci e Polletta e Jasper relativas à identidade coletiva são
deveras similares, sublinhando mormente o modo pelo qual comunidades propiciam
um entendimento compartilhado sobre o mundo, reservando um lugar para o caráter
afetivo dessa identificação. A interpretação de Polletta e Jasper dá maior atenção ao
caráter individual da identidade e como, em certo sentido, as coletividades precisam
conquistar os indivíduos, entendendo a identidade coletiva como algo em geral de
fácil manipulação por parte de organizações. Melucci, entretanto, dá mais valor à
identidade coletiva como um contínuo processo de construção reflexiva entre os indivíduos, em que o conflito desempenha um papel importante tanto internamente,
quanto na configuração do campo de disputas em que o ator coletivo se vê inserido.
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2 Ciberativismo e identidade coletiva: conectando debates
A preocupação com a identidade está no coração dos debates sobre a sociedade
da informação, sendo incontornável para Manuel Castells e Alberto Melucci. Para
Melucci, a identidade é uma resposta relativamente livre às necessidades. Se no reino
da necessidade o que existe é a animalidade, a codificação dos desejos em elementos
simbólicos é a parteira da humanidade como tal. A cultura, traduzida em entendimento e criatividade, é o aspecto distintivo dos seres humanos. “‘Identidade’ é, portanto, acima de tudo a habilidade autônoma de produzir e reconhecer a si mesmo”
(MELUCCI, 1996b, p. 30, tradução minha).
A identidade sempre envolve invariabilidade, particularização e reciprocidade.
Com a entrada na modernidade “[...] a dessacralização das raízes da identidade tem
realocado as fontes de processos de identificação dentro da sociedade mesma, dentro
das redes de ação humana associativa” (MELUCCI, 1996b, p. 31, tradução minha).
A individualização é a marca dessa transformação social, radicalizada na sociedade
da informação. Sendo esta caracterizada pela obrigação em aprender a aprender, a
recepção e decodificação das informações é elevada à última potência e põe em xeque
as coordenadas tradicionais das identidades pessoais, liberando e, ao mesmo tempo, impondo a escolha aos indivíduos. A identificação aparece como constituir-se no
mundo de maneira autônoma.
É com base nessa autonomia individual que é possível atingir uma produção
coletiva da identidade, sempre negociada e permeada por diálogos. Embora essa concepção de identidade coletiva envolva as interações interpessoais na constituição de
redes de relações que constroem significados, Melucci não explicita qual exatamente
seria o papel da mediação de tecnologias da comunicação nesse processo de identificação (KAVADA, 2015).
Em Castells (2010b), a identidade emerge como a principal fonte de significação na virada do século, quando as bases que estruturavam a sociedade industrial
começam a ruir. A identidade passaria a fundar-se mais sobre o ser do que sobre
o fazer. Para o autor, as identidades possuiriam caráter eminentemente agregativo,
representando uma autorreferenciação dos indivíduos dentro de sistemas interpretativos abrangentes. Cada espécie de agregação identitária estaria ligada a um modo de
existência na sociedade, contexto em que as identidades projetivas corresponderiam
aos movimentos sociais.
Com o segundo livro de sua trilogia, a entrada de Castells por meio do conceito de identidade no debate sobre ciberativismo dá-se somente no que se refere à
relação entre movimentos sociais e internet, sem qualquer alusão aos efeitos produzidos em ambos por essa interação (CASTELLS, 2010a). No livro totalmente dedicado
à galáxia internet (CASTELLS, 2001), a identidade aparece de maneira residual no
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argumento sobre a manutenção dos padrões de sociabilidade na sociedade em rede.
Na obra sobre as redes de indignação e esperança pelo mundo, somente como identificação para engajar-se na ação coletiva (CASTELLS, 2015).
Conclui-se, portanto, que nenhum esforço sistemático foi feito no sentido de
pensar como o conceito de identidade coletiva pode contribuir com as pesquisas na
área de ciberativismo. Esse é também o diagnóstico a que chegam Gerbaudo e Treré
(2015):
Enquanto a maior parte da literatura no campo tem examinado as consequências
estratégicas e organizacionais do uso das mídias sociais por motivos de protesto,
comparativamente poucas pesquisas têm se preocupado com questões de identidade
coletiva e formas conectadas de comunicação expressiva, e não só instrumental (p.
865, tradução minha).

Para os autores, três seriam as razões pelas quais os estudos sobre ciberativismo
negligenciaram o conceito de identidade coletiva: uma teórica, uma empírica e uma
metodológica. Teoricamente, a predominância da TMR conformou a agenda de pesquisa no sentido de perscrutar as possibilidades materiais e as estruturas organizativas dos movimentos sociais interconectados em detrimento dos processos culturais
e das questões identitárias envolvidas. Essa abordagem instrumental, que concebe
a internet como mera ferramenta para a ação, deixa de lado o conteúdo (discursos,
iconografias) dos movimentos,
A segunda razão, de caráter empírico, diz respeito à centralidade assumida pelas análises de redes, que consideram que a identidade coletiva não é mais um elemento primário e necessário na mobilização para a ação. O ponto principal é a oposição
da ideia de rede à de identidade. Essa operação é realizada sobretudo por Bennett e
Segerberg (2012), que, ao observarem os recentes protestos de massas intermediados
pela mídia digital, veem emergir um tipo de ação diferente da ação coletiva (organizada, grupal, identitária), a ação conectiva: o compartilhamento de enquadramentos
individualizados, em que a existência de um “nós” tornar-se-ia desnecessária. Contrários a essa posição, Gerbaudo e Treré (2015) lembram que o conceito de identidade
coletiva foi forjado para dar conta dos movimentos surgidos nos anos 1960, provendo
[...] uma explicação para a coerência de atores coletivos privados da coordenação
estratégica forte, encontrada nas organizações de filiação de massa. Além disso,
opor redes a identidade coletiva desconsidera o fato de que redes pessoas não são
substitutivas, mas complementares da identidade coletiva (p. 867, tradução minha).

A terceira e última razão apresentada pelos autores, de cunho metodológico,
está ligada à adoção massiva de métodos quantitativos, em especial o Big Data, para
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apreender grandes agregados informacionais e fornecer explicações mais generalizantes. A falta de análises qualitativas acabaria por eclipsar a dimensão do simbólico
e promoveria uma miopia do visível, pondo sob os holofotes somente os aspectos da
ação como fato, e não como processo.
A ausência de reflexões nesse sentido é tamanha que se tornou tema central
numa das edições da Information, Communication & Society, uma das principais
revistas do mundo dedicadas ao estudo da relação entre NTICs e a sociedade, com
grande atenção voltada para o ciberativismo. Com foco na onda de protestos que
se alastrou pelo mundo no começo deste milênio, os artigos desta edição levam em
conta como objeto analítico, além dos tweets de protesto, “[...] o uso de imagens
meméticas e de perfil, a administração de conteúdo das páginas e grupos ativistas do
Facebook, a criação e circulação de nomes, hashtags, ícones, e slogans, e o desenvolvimento de discussões internas no WhatsApp e outros canais de mensagem instantânea” (GERBAUDO; TRERÉ, 2015, p. 865, tradução minha).
De um modo geral, os trabalhos organizam-se em três grandes grupos, com
o primeiro preocupado com as possibilidades oferecidas pela rede, olhando para
formas peculiares de identificação virtual. O segundo investiga valores culturais associados ao ativismo interconectado e de que modo o desejo por maior abertura e
participação leva as identidades a serem mais inclusivas, múltiplas e maleáveis. O terceiro diz respeito à experiência social contida no ciberativismo, em que identidades se
tornam marcadas por fluidez e instabilidade – características da comunicação digital
e da cultura pós-moderna.
Resumidamente, essas seriam as conclusões dos empreendimentos exploratórios: 1) redes sociais constituem espaços de construção de identidade coletiva, com
difícil delimitação do dentro/fora dos movimentos; 2) o ciberativismo constitui uma
forma específica de fazer política, dependente da individualidade, performance e visibilidade, podendo substituir as mídias (hegemônica e contra-hegemônica) e as interações face a face; 3) as conversas virtuais podem produzir zonas digitais confortáveis
e um ativismo lúdico, potencializando a solidariedade e capacitada para positivar
identidades tidas como negativas; 4) os avatares constituem significantes meméticos e
contam com sua simplicidade para rápida adoção e difusão viral, gerando uma fluidez tanto no comprometimento, como no abandono; 5) o ativismo em rede facilita
a constituição de identidades multitudinárias; 6) as páginas do Facebook viabilizam
tanto a construção, como a contestação de identidades coletivas, produzindo tensões
entre os aspectos limitantes desse substrato comercial e os anseios igualitários dos
movimentos; 7) o conceito de identidade coletiva não serve para pensar movimentos
que se fundam sobre o anonimato; e 8) deve-se ter em mente que a internet apresenta
uma proliferação de identidades coletivas, embora seja necessário não confundir a
estrutura do meio com a lógica de ação, para o que estudos sobre as configurações
históricas e culturais dos ciberativismos possam se mostrar úteis.
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Logo, infere-se que “[...] plataformas de mídia social como aquelas que dominam a paisagem da internet contemporânea têm desempenhado papel central no
processo de construção identitária” (GERBAUDO; TRERÉ, 2015, p. 865, tradução
minha). O ciberativismo, encontro dos movimentos sociais com a internet, acabaria por ensejar novos nomes, ícones e slogans coletivos, bem como nova iconografia
e linguagem. Essas pesquisas, ainda que embrionárias, conseguiram fazer uma primeira adaptação do conceito de identidade coletiva para o ativismo interconectado,
pavimentando o caminho para uma sociologia do ciberativismo que dialogue com as
teorias dos movimentos sociais. Em suma,
Os(as) autores(as) demonstram que a mídia social se tornou o lugar chave em que
identidades de protesto são criadas, transmitidas e contestadas. Longe de terem
desaparecido do horizonte do ativismo contemporâneo, identidade coletiva ainda
constitui uma questão nevrálgica tanto para ativistas como para pesquisadores(as);
questão essa decisiva para entender a emergência, a persistência e o declínio de movimentos de protesto, e para discernir seu significado e visão de mundo (GERBAUDO; TRERÉ, 2015, p. 866, tradução minha).

O que essa incursão habilita a fazer, numa perspectiva ampliada, é retomar
“[...] o aspecto simbólico e cultural inerente ao ativismo de mídia social e nas comunicações de protesto de forma mais geral” (GERBAUDO; TRERÉ, 2015, p. 866,
tradução minha). Discutir e investigar a realização do simbólico na ação coletiva interconectada é atividade sociológica de primeira ordem para matizar o entendimento
e apresentar o contrafactual, seja face às predições mais pessimistas, que veem a entrada na era da informação como o declínio da solidariedade e os movimentos sociais
virtuais como impotentes e desagregados, seja face às apostas no caráter essencialmente descentrado, horizontal, plural e rizomático das redes ciberativistas – como
acabam por fazer Gerbaudo e Treré.
Faz-se necessário promover um retorno à agenda de pesquisa da TNMS por
meio de seus próprios conceitos e suas balizas, agora com vistas ao ciberativismo.
Além dos motivos teóricos, empíricos e metodológicos elencados anteriormente, outro fator que pode ter contribuído para a configuração desse campo de estudos da
forma com que se deu é o impacto das grandes teorias sociológicas de Castells e de
Negri e Hardt. A importância atribuída aos grandes processos de mudança, mirando os grandes atores, levou a uma elevação dos protestos de massa (e de multidão)
ao patamar de únicos fatos sociologicamente relevantes na era da informação. Esse
julgamento põe abaixo critérios fundamentais da TNMS, que preconiza o exame dos
diversos pequenos atores coletivos em suas existências particulares como ponto de
partida para uma caracterização do espírito do tempo. A inversão da lógica da verificação confere aos protestos um significado a priori: a demanda por democracia. A

691

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

pergunta que deve ser trazida de volta à análise, todavia, é: quem são e o que querem
as/os manifestantes?
3 Uma proposta de adequação do conceito
A utilização do conceito de identidade coletiva nas pesquisas sobre ciberativismo requer algumas adaptações às especificidades da rede. Em primeiro lugar, deve-se
questionar se a ação coletiva estudada apresenta-se como da internet, na internet ou
pela internet. No primeiro caso a ação se constitui primariamente por meio do uso da
internet, tendo seus objetivos lastro predominantemente virtual. No segundo caso, o
ciberativismo mostra-se acessório a uma mobilização que se dá fora da rede, servindo
como mera ferramenta. No terceiro caso, o uso da internet está implicado, mas o que
se sobressai é o conteúdo do ativismo, voltado para temas relativos à própria infraestrutura da galáxia internet.
Se a última situação já abrange em sua definição o “quem somos” de um movimento, as outras duas demandam mais atenção. Os movimentos sociais que ocorrem
na internet têm uma parte considerável de sua atuação na militância fora da rede, o
que faz com que a análise desse movimento necessite perscrutar o que ocorre para
além do ciberativismo e quais são os outros canais de comunicação e ação em que a
identidade coletiva se constrói. Deixar de lado o que se passa aquém e além da rede
pode resultar em análises desfalcadas, a menos que esse seja o intento inicial da pesquisa – embora, em todo caso, a operação aqui indicada sirva para produzir maior
robustez metodológica e empírica. O que se quer não é separar minuciosamente o
online do offline, mas antes compreender em que sentido os dois modos de interação
se estabelecem, incluindo suas complementaridades e contiguidades.
Outro desafio está reservado para a ação coletiva da rede, ou para o trabalho
investigativo relativo ao que se passa na internet (exclusivamente ou não). Duas são
as indagações iniciais: a internet possui uma lógica própria que constrange a forma
da ação coletiva? Os instrumentos analíticos da sociologia dos movimentos sociais
podem ser transplantados para o estudo do ciberativismo sem grandes alterações?
As respostas são menos incisivas do que se quereria. Em primeiro lugar, a galáxia internet deve ser pensada como um espaço de dinâmicas próprias, ensejando comportamentos próprios. Entretanto, as ações digitais não se isolam das ações analógicas,
pois a tecnologia é inevitavelmente social e vice-versa. Ainda, toda ação coletiva envolve práticas comunicativas. O que cabe refletir é: 1) de que maneira a infraestrutura
da internet possibilita e limita a ação coletiva; 2) como a cultura digital possibilita
e limita os processos de identificação coletiva; 3) em que medida o online e o offline
operam na construção de identidades coletivas; 4) como interagem o virtual e o real
nessa composição.
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A segunda dúvida almeja ser respondida por este trabalho. Novamente, duas
são as saídas. Uma é apontar a validade invariável dos conceitos da sociologia dos
movimentos sociais, uma vez que, como fragmentos de teoria social, pretendem explicar como funciona a sociedade em diversos contextos. Assim, para demonstrar
sua generalidade, os conceitos devem poder ser aplicados a uma gama abrangente de
situações diferentes, captando suas particularidades e promovendo seu encaixe numa
realidade social concreta.
Com o conceito de identidade coletiva eis o que sucede: criado para dar conta
de movimentos sociais da contracultura surgidos em 1960, momento em que a informação ganhava centralidade no cotidiano das pessoas e as organizações consolidadas
estavam postas em xeque, tem que se confrontar agora com o advento da internet.
Entretanto a informação passa a agir sobre informação, realinhando de forma ímpar
tempo e espaço, dando outra dimensão à comunicação. A autocomunicação de massas institui a abertura do diálogo de todos com todos em escala global e em tempo
real. Como produzir coletividades em meio à efemeridade?
Aqui chegamos ao outro caminho, menos explicativo e mais compreensivo. Entender é o duplo processo de explicar a partir do que se conhece e compreender o que
não se conhece ainda. Os conceitos assumem papel central nesse sentido, porquanto
pertencem a esquemas teóricos mais amplos e servem à assimilação do empírico. É
preciso retornar aos fundamentos do conceito de identidade coletiva para promover
análises qualificadas. Inicialmente, a tarefa é encontrar os objetos a serem analisados.
O ciberativismo, para ser entendido como uso das NTICs pelos movimentos sociais,
deve procurar a presença de solidariedade, o estabelecimento do terreno de conflito
e o desejo pela ruptura com os limites de compatibilidade do sistema. Estudar o ciberativismo é ter em mente que os atores coletivos erigem delimitações nós/eles com
vistas a mudanças sociais. Esse deve ser o ponto balizador para a escolha dos objetos
empíricos de qualquer sociologia do ciberativismo.
No que se refere à identidade coletiva, retome-se os seus componentes: os significados compartilhados, a rede de relacionamentos e o investimento emocional.
Numa perspectiva restrita, os dois primeiros aspectos podem ser alcançados pela dissecação de grandes dados, como vem sendo feito por pesquisadoras(es) que observam a recente onda global de protestos de massa. Contudo, a dimensão afetiva vê-se
prejudicada, uma vez que a quantificação dos dados não consegue perceber os fluxos
emocionais. Esse primeiro problema deixa entrever que, apesar do mérito de prover
imagens de acontecimentos multitudinários, a análise de grandes dados se depara
com dificuldades para explicitar a identidade como processo inter-reflexivo. Com a
miopia do visível deixa-se de lado o momento de latência (MELUCCI, 1989), essencial para um entendimento integral dos movimentos sociais.
Para sanar esse problema, estudos de caso e investigações mais delimitadas podem ser uma boa saída, olhando para atores coletivos menores, de mais fácil acesso
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contínuo e cujas relações internas se mostrem mais próximas de serem reconstituídas.
A observação de grandes eventos, mas com pauta limitada, pode abrir espaço para a
decodificação das CATNETs, isto é, da interação entre elementos identitários e redes
de relações entre os indivíduos na constituição das coletividades. O foco da análise
não deve ser a identidade como estática, mas antes o processo de estabilização da unidade a partir das diferenças, por isso é preciso dar lugar ao contraditório, às tensões
e disputas internas. Com a lente mais aproximada, procura-se escrutinar como se dá
a identificação coletiva.
Pode-se dizer que há duas formas de produção de identidades coletivas na internet, quais sejam: na esfera pública e nos contrapúblicos subalternos. A esfera pública
é definida por Habermas (2011) como “[...] a esfera de pessoas privadas que se reúnem em um público” (p. 135), objetivando a “[...] discussão pública mediante razões”
(p. 135). A esfera pública virtual preencheria os quatro critérios habermasianos: universalidade, não coerção, racionalidade e reciprocidade do discurso (MAIA, 2002).
O ponto nevrálgico da caracterização de uma situação como esfera pública
virtual dar-se-á, nesse contexto, principalmente pelo diálogo universalizante, com
possível agregação de todos os indivíduos, indistintamente. Cabem aqui troca de
tweets ou mobilizações de hashtags no Twitter; discussões em postagens, páginas e
grandes grupos do Facebook; debates em fóruns virtuais, entre outros. Repetindo, o
que marca cada caso são as circunstâncias em que se dá, o sentido daquelas ações, sua
propensão à abertura ao contraditório e à pluralidade.
O outro polo, trazido à tona por Fraser (1990), também diz respeito ao debate
público, mas admite a redução deste a um estrato não universalizante. Os contrapúblicos subalternos constituem espaços em que os grupos podem criar novas formas
de falar sobre si, protegendo-se, em certa medida, de contra-ataques odiosos. Essas
ocorrências podem ser observadas como contrapúblicos interconectados principalmente nos grupos em aplicativos de mensagens instantâneas e em redes sociais, sobretudo quando se pode restringir a entrada de membros.
Essas ideias são enunciadas para que se avaliem as prováveis discrepâncias entre
os modos de construção de identidades coletivas num e noutro modelo de comunicação. Servindo como tipos ideais, ou seja, como extremos que esgotam os conteúdos
da realidade teórica, essas duas categorias não existem puras na concretude. Sua virtude é poder nomear o que ocorre, dotando de sentido um cenário confuso. Assim,
faz-se exequível discernir como se perfaz a identificação coletiva em ambientes em
que a exposição e a pluralidade alcançam patamares elevados e em ambientes em que
ideias parecidas confluem e se reforçam. A oposição é entre a identidade produzida
na diferença (esfera pública virtual) e a identidade criada na igualdade (contrapúblicos interconectados).
O caso dos blogs é exemplar, uma vez que em momentos determinados emergem como mensagens à esfera pública e em outros como constituição de contrapú694
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blicos. Apesar de serem uma das formas mais antigas de comunicação na internet, os
blogs ainda não foram muito bem explorados pela sociologia dos movimentos sociais
dentro de seus próprios parâmetros. A discussão de Amaral, Recuero e Montardo
(2008), recuperando um apanhado diverso sobre os blogs, embora profícua, não consegue entendê-los para além de suas especificidades. Em geral, os blogs são vistos
como sucessões de narrativas personalizadas acompanhadas de possíveis interações
(por meio dos comentários). A dimensão propriamente coletiva da blogosfera parece
diluir-se num mar de individualidades. Apontar o conceito de identidade coletiva
para os blogs pode ajudar a encontrar dados que sempre estiveram ali: os significados compartilhados, a rede de relacionamentos e o investimento emocional. Esse
exercício recoloca o blog como espécie de ciberativismo. Para tanto se deve atentar
aos seguintes fatores: 1) quem administra e escreve?; 2) como se relacionam essas
pessoas?; 3) como esse grupo interage com outros (blogs)?; 4) quais são os conteúdos
veiculados?; 5) como os conteúdos veiculados se tensionam e se reiteram entre si?; 6)
qual é o campo de disputas erigido?
Essa proposta de interpretação da formação de identidade coletiva na internet
por meio da tipologia de esfera pública virtual e contrapúblico interconectado em
certa medida coaduna com a redefinição de ação coletiva proposta por Bimber, Flanagin e Stohl (2005). As autoras entendem que o que caracteriza a ação coletiva é a
passagem do privado ao público, aos discursos públicos. Nessa medida, mudanças na
porosidade da relação público/privado (a exemplo do advento da internet) transformariam as possibilidades de ação coletiva numa sociedade. A sutil divergência com as
autoras diz respeito à não distinção de níveis de publicidade das coletividades, o que
pode eclipsar a existência dos contrapúblicos.
Conclusões
Esse trabalhou visou reforçar dois argumentos: 1) o ciberativismo apoia-se sobre processos de construção de identidade coletiva; 2) há especificidades na criação
de identidade coletiva no ativismo interconectado. Especificamente, apresentou-se
uma proposta de análise de formação de identidade coletiva no ativismo da internet
partindo dos tipos ideais de esfera pública virtual e contrapúblico interconectado.
Essas observações devem servir para estudos futuros que estejam preocupados com a
relação entre movimentos sociais e ciberativismo, principalmente no que diz respeito
aos aspectos culturais, simbólicos e identitários envolvidos nos conflitos permeados
por solidariedades e em que se objetivam alterações profundas das estruturas sociais.
Assim, o ciberativismo aflora como objeto fecundo a ser examinado pelos conceitos e
categorias da TNMS e da sociologia dos movimentos sociais como um todo, abrindo
espaço para uma sociologia do ciberativismo.
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RESUMO
Neste estudo, temos o objetivo de descrever as características das plataformas digitais
habitadas pela rede de coletivos de comunicação intitulada Jornalistas Livres. A
ideia é observar como esse grupo compartilha e distribui informações a partir das
redes sociais online e das possibilidades trazidas pelas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs). Propomos uma discussão teórica acerca do que se entende por
ciberativismo, midiativismo e midialivrismo, baseados nas concepções de Andrade
(2016), Bentes (2015), Castells (2010; 2017), Custódio (2017), Malini e Antoun (2013),
Prado (2015), entre outros, na tentativa de compreender a atuação do objeto empírico
observado. Como considerações deste trabalho, percebemos que os Jornalistas Livres
constroem sua atuação política e jornalística por meio de uma estrutura digital
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reticular descentralizada, pulverizada em ambientes multiplaforma e multimídia:
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, além do seu site oficial, que dá acesso às
plataformas citadas anteriormente, a partir de narrativas trans e crossmidiáticas.
Ademais, observamos que há uma contraposição às formas tradicionais de se
fazer jornalismo, que os discursos têm um direcionamento político definido e são
organizados de maneira complementar nas redes digitais e físicas, retroalimentandose nos diversos ambientes que acolhem as mensagens deste coletivo.
PALAVRAS-CHAVE: Ciberativismo. Midiativismo. Jornalistas Livres. Jornalismo.
Redes digitais.
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Ciberativismo e jornalismo:
a organização reticular do coletivo
ambiente

no

Introdução
Uma linguagem conectada ao contexto comunicacional e informativo da atualidade. Hashtags, o símbolo “@” e a referência a uma organização por meio de redes descentralizadas e horizontais potencializadas pelas possibilidades trazidas pelas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) – realidade discutida por Castells
(2010; 2017) e Di Felice (2012; 2013) –, remetem-nos à arquitetura comunicacional
encontrada nas redes sociais digitais pulverizadas no ciberespaço (MALINI; ANTOUN, 2013). Esses são alguns dos aspectos destacáveis do manifesto de fundação
do coletivo de mídia intitulado Jornalistas Livres, disponível no site oficial do grupo
(jornalistaslivres.org) e de cujo texto extraímos um trecho:
#JornalistasLivres lutamos pela democratização da informação, da comunicação e
da vida em sociedade, contra a ditadura de pensamento único instalada dentro das
redações convencionais. [...] somos jornalistas-cidadãs e jornalistas-cidadãos, comprometid@s a informar sob a égide da cidadania e do combate às desigualdades.
Trazemos notícias d@s frac@s e oprimid@s, sabendo que individualmente também
somos frac@s e oprimid@s, mas TOD@S JUNT@S SOMOS FORTES [...] somos
uma rede que funciona a partir do conceito de rede distribuída, não tem centro, não
tem intermediários (sic). (JORNALISTAS LIVRES, 2017, grifos no original).

Notamos também um discurso questionador da atuação dos meios jornalísticos tradicionais1 – atuação esta traduzida em diversas teorias que se debruçaram
sobre a prática periodista sob os mais diversos aspectos, a exemplo do newsmaking
(TRAQUINA, 2004), do gatekeeping (SHOEMAKER; VOS, 2011) e do agenda-setting (McCOMBS, 2009) – e uma inclinação a produzir informação com viés ativista,
ou seja, que contribua para o combate às injustiças e desigualdades materializadas de
diversas maneiras nas relações sociais.
A ação dos Jornalistas Livres acontece no contexto da midiatização (GOMES,
2015; HAJVARD, 2014), um fenômeno que permeia praticamente toda a estrutura
social nos seus mais diversos sistemas2 e que submete as relações societárias por meio
Segundo Almeida e Paiva (2014, p. 46), esses meios de comunicação tradicionais são “[...] o conjunto dos
grandes veículos de comunicação de massa. No Brasil, integram este grupo, empresas como as organizações
Globo, Record, Bandeirantes, Abril, Folha de São Paulo, SBT, para citar alguns”.
2
Entendemos sistemas na perspectiva de Luhmann (2005), uma visão que compreende que a sociedade pode
ser identificada por meio de grupos com características específicas, que se relacionam a partir da comunicação (operador central de todos os sistemas) e que interferem um no outro por meio da interpenetração.
1
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da lógica midiática – Sodré (2009) fala em um bios midiático –, no sentido de que
essas relações são mediadas de diversas formas por algum tipo de dispositivo técnico.
A midiatização, observada na expansão da Internet, bem como na popularização e massificação das TICs, reconfigura o processo de produção da informação
(incluindo o modo jornalístico de operar) e, por consequência, a construção da realidade social, como coloca Fausto Neto (2011, p. 25):
[...] hoje a atividade jornalística é aquela no campo das mídias que mais tem sido
afetada por insumos deste novo “bios midiático”. Sua estrutura, ambiência, narratividade, a autoralidade de sua narrativa, a identidade dos seus atores e, principalmente, o seu papel mediacional, são submetidas a novas processualidades dinamizadas por novas condições de circulação dos discursos.

Temos, assim, a liberação do polo emissor da informação e, nas palavras de
Ramonet (2012), a acepção do sistema de comunicação “eu-cêntrico”, em que cada
internauta pode comunicar sons, textos, imagens, trocar informações e redistribuí-las
da maneira que bem entende, fazendo com que a construção da realidade social não
se atenha somente ao que a mídia tradicional destaca, mas também ao que os habitantes3 das redes reproduzem em seus perfis nas plataformas de redes sociais digitais.
Essas plataformas, segundo Recuero (2009), potencializam as conexões entre as pessoas e/ou entre grupos de pessoas, formando as redes sociais online que podem ser
muito maiores do que as redes sociais offline, devido à mediação específica das conexões por meio da Internet. São exemplos de algumas dessas plataformas, o Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter, blogs de maneira geral, entre outras.
Portanto, ao considerarmos o contexto descrito nas linhas anteriores, percebemos que é necessário lançar novos olhares sobre a atuação midiática na atualidade. Quais são os novos atores que emergem a partir desse contexto tecnológico em
constante mutação? Como eles atuam? Em que se diferenciam no que diz respeito à
atuação dos meios de comunicação tradicionais? Assim, uma observação dos Jornalistas Livres se faz pertinente, pois eles próprios se definem como jornalistas que querem quebrar o paradigma das grandes corporações midiáticas, assumem-se parciais
e optam por cobrir assuntos relacionados ao ativismo social. Nesse sentido, temos a
intenção, neste trabalho, de descrever como é a organização online desse coletivo por
meio das diversas plataformas de redes digitais disponíveis, observando como é a disNessa perspectiva, o aspecto da interpenetração assemelha-se à ideia de sociedade em rede de Castells (2010),
já que é possível perceber que um sistema não subsiste isoladamente, depende de diversas conexões internas
e externas para continuar com o mecanismo de reprodução de suas características (autopoiese, na definição
de Luhmann).
3
Di Felice (2013), utilizando o conceito de atopia (não lugar), ao considerar que habitamos, e não usamos, as
redes e as tecnologias digitais, sugere um novo pensar sobre as noções de territorialidade e de relações sociais
dentro do ciberespaço, considerando as complementariedades com o ambiente físico.
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tribuição dos conteúdos entre os diversos ambientes, quais as características de cada
um e como se dá a comunicação entre os diversos nós que formam as redes digitais
nas quais esse grupo está incluído.
No entanto, antes de realizar a análise pretendida, é necessário propor uma
discussão conceitual sobre a definição dos Jornalistas Livres. Eles são ciberativistas,
midiativistas ou midialivristas ao se definirem como jornalistas que lutam contra as
desigualdades e fazem coberturas participativas divulgando ações de movimentos
sociais? É possível ou até mesmo necessário estabelecer tais distinções? Pensaremos
esses aspectos no tópico a seguir.
1 Ciberativismo ou midiativismo?
A ideia de grupos ou coletivos (jornalistas ou não) que utilizam dispositivos
midiáticos para promover, por exemplo, ações em favor da redução da desigualdade, em prol de pessoas discriminadas, ou mesmo contra arbitrariedades do Estado
não é nova. Como coloca Custódio (2016, p. 88, tradução nossa)4, já no século XIX
havia registros, no Brasil, de “[...] jornais, panfletos e outras formas de comunicação impressa que promoveram mudanças históricas”. O autor cita como exemplos,
lutas pela independência, abolição da escravatura e proclamação da república para
sustentar sua justificativa. Não concordamos que o caráter determinístico que o pesquisador dá aos meios de comunicação nesses contextos, mas corroboramos o entendimento de que eles contribuíram fortemente para as mudanças citadas.
Já Andrade (2016) traz à baila termos como mídia alternativa e popular, além
de jornalismo de guerrilha, para traçar um histórico (desde o período da ditadura
militar no Brasil) da utilização de dispositivos mediacionais para realizar algum tipo
de ativismo e para delimitar conceitualmente esses termos destacando as diferenças
entre eles. Para o autor o termo “mídia alternativa” abarca essas diversas práticas de
midiativismo.
Ao tratar da atuação da rede de comunicadores intitulada Mídia Ninja5, cuja
atuação assemelha-se à dos Jornalistas Livres, Bentes (2015) associa o conceito de
midiativismo ao de mídia livre, criando a ideia de mídia-multidão, na qual os habitantes das redes digitais, numa perspectiva de ampla autonomia, como colocado por
Castells (2017), são possuidores de uma força comunicativa nunca antes vista, o que
possibilita a eclosão de uma miríade de grupos e coletivos produtores da informação
que desafiam a lógica tradicional do jornalismo e participam como repórteres e ativistas de coberturas cujo objetivo é a luta social.
Tradução nossa para: “[…] newspapers, pamphlets, and other printed forms of communication promoted
historical changes”.
5
Mais informações sobre a Mídia Ninja em: http://midianinja.org/ .
4
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Para justificar a utilização do termo midiativismo ou midiativista, Andrade
(2016, p. 98), também analisando a Mídia Ninja, defende que o lugar desses coletivos
é exterior aos movimentos sociais e coloca que
[...] o compromisso primeiro da Mídia Livre, ao seu turno, é
de um ativismo social direcionado. Ainda que a sociedade se beneficie das suas investidas, ela e as respectivas problemáticas são objeto de uma luta primeira em torno da democratização da comunicação. [...] Em resumo, como já indicado, o nosso
recurso parece estar em uma última aposta com o midiativismo. (grifo nosso).

Não discordamos do pensamento do pesquisador, porém nos perguntamos se
essa definição de “luta primeira como democratização da informação” não seria por
demais taxativa, no sentido de não perceber as possibilidades de que integrantes dos
próprios movimentos sociais possam participar das transmissões e coberturas dos
coletivos de mídia. Isto, como pudemos esclarecer na introdução deste texto, é característico da sociedade midiatizada.
Na mesma linha de pensamento, Custódio (2016) cunha o termo “midiativismo de favela” para explicar a atuação de grupos, coletivos, indivíduos conectados
em rede ou não que lutam, através da utilização de dispositivos midiáticos, por mudanças sociais e políticas relacionadas especificamente a favelas do Rio de Janeiro. O
pesquisador brasileiro, radicado na Finlândia, distingue três tipos de ativismo online,
o ativismo na mídia, quando os internautas subvertem símbolos midiáticos e os ressignificam de diversas maneiras (remixes, edições); o ativismo sobre a mídia, quando
há um questionamento da atuação das grandes corporações midiáticas e uma luta
pela democratização da informação; e o ativismo por meio da mídia, que significa:
[...] o sentido mais amplo do midiativismo. Assim, o ativismo através da mídia é
sobre processos de mobilização. Isto implica ações nas quais os ativistas usam diferentes dispositivos de mídia para “mediar sua atividades de movimento social (como
organização, promoção e representação de eventos de protesto e campanhas) [...]
resultando em uma variedade de artefatos difundidos através de canais de mídia
alternativos” (Mattoni, 2013). Possivelmente os exemplos mais conhecidos dessas
ações foram as erupções de massa levantamentos nos últimos anos em várias regiões
do mundo (Castells, 2012) quando computadores em rede e dispositivos móveis tornam-se instrumentos para tentativas de promover mudanças sociais, culturais e políticas no mundo off-line (Meikle, 2002). (CUSTÓDIO, 2016, p. 89, tradução nossa)6.
Tradução nossa para: “[…] the broadest sense of media activism. Thus, activism through the media is
about mobilization processes. It implies actions in which activists use different media devices to “mediate
their own social movement activities (such as organization, promotion, and representation of protest events
and campaigns) […] resulting in a variety of artifacts diffused through alternative media channels” (MATTONI, 2013). Perhaps the best-known examples of these actions have been the eruptions of mass uprisings
in recent years in various regions of the world (CASTELLS, 2012) when networked computers and mobile

6
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Custódio (2016) explica na pesquisa dele que encontrou as três características
midiativistas nos grupos com os quais interagiu nas favelas do Rio de Janeiro, e que
essa divisão é um ponto de partida, mas que na prática as características se diluem de
acordo com os contextos e motivos para as ações ativistas. Uma visão aberta, como é
a mídia livre na sua essência. Dentro desse contexto, Malini e Antoun (2013, p. 21-22)
identificam dois tipos de midialivristas, a partir do contexto do ciberespaço:
Por um lado, o midialivrismo de massa reúne experiências de movimentos sociais organizados que produzem mídias comunitárias e populares, de
dentro do paradigma da radiodifusão, se afirmando como práticas da sociedade civil alternativas e antagonistas em relação ao modo de se fazer comunicação dos conglomerados empresariais transnacionais e nacionais de mídia (que controlam a opinião pública desde o nível local até o internacional). Já o midialivrismo ciberativista
reúne experiências singulares de construção de dispositivos digitais, tecnologias e
processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de colaboração
social em rede e de tecnologias informáticas, cujo principal resultado é a produção
de um mundo sem intermediários da cultura, baseada na produção livre e incessante
do comum, sem quaisquer níveis de hierarquia que reproduza exclusivamente a dinâmica de comunicação um-todos. [...] O midialivrismo de massa quer se liberar do
poder concentrador da propriedade dos meios de comunicação; o ciberativista quer
radicalizar os direitos fundamentais (ou mesmo subverter o sentido liberal destes),
sobretudo a liberdade de expressão.

Sobre o termo “ciberativismo”, o pesquisador Mássimo Di Felice (2013, p. 54),
apoiado nos estudos de Mccaughey e Ayers (2003), explica que este
[...] não se resume à simples incorporação da internet aos processos comunicativos
do ativismo, mas inclui a forma como essa tecnologia comunicativa transformou
substancialmente o próprio ativismo e os conceitos de participação, espaço democrático, identidade coletiva e estratégia política, implicando em uma mudança significativa nas formas de ação social por parte dos movimentos ciberativistas.

Para Di Felice (2013, p. 54), com a passagem da Web 1.0 para a Web 2.0, o ciberativismo hoje “[...] delineia-se como uma forma intensiva de interação em rede entre
indivíduos, território e tecnologias digitais, designativa da conectividade característica da ação social em e nas redes” (grifos do autor).
Nas perspectivas de Di Felice (2013) e Malini e Antoun (2013), há uma concordância em colocar no ciberativismo um conceito de participação, conectividade,
subversão e, mais ainda, de opacidade da divisão entre físico e virtual. Ou seja, a
retroalimentação entre o online e offline é constante.
devices become instruments for attempts to promote social, cultural and political change in the offline world
(MEIKLE, 2002).”
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Para Rigitano (2003), que fez um estudo sobre o Centro de Mídia Independente
(CMI), um dos primeiros grupos considerados midiativistas (com base no digital) no
Brasil. O CMI é uma ramificação do Indymedia, uma rede de comunicadores independentes, surgida em 1999, durante uma série de protestos em Seattle, nos Estados
Unidos. Para a autora, o CMI é ciberativista, porém, se levarmos em consideração
as colocações de Andrade (2016), O CMI seria midiativista, apenas. Com base em
diversos em diversos autores, Rigitano (2003, p. 3) define ciberativismo como
[...] a utilização da Internet por movimentos politicamente motivados (VEGH, 2003,
p.71), com o intuito de alcançar suas tradicionais metas ou lutar contra injustiças
que ocorrem na própria rede (GURAK, LOGIE, 2003; MCCAUGHEY, AYERS,
2003). A partir da incorporação da Internet, os ativistas expandem suas atividades
tradicionais e/ou desenvolvem outras. A utilização da rede por parte desses grupos
visa, dentre outras coisas, poder difundir informações e reivindicações sem mediação, com o objetivo de buscar apoio e mobilização para uma causa; criar espaços
de discussão e troca de informação; organizar e mobilizar indivíduos para ações e
protestos on-line e off-line.

Além disso, a autora, apoiada nos estudos de Vegh (2003), coloca que uma das
características do ciberativismo é a possibilidade indivíduos e organizações poderem
difundir informações e eventos não relatados ou relatados de forma
imprópria pela mídia de massa (p. 72-73). A partir da obtenção de informações, através
de visitas a sites, inscrição em listas de discussão ou participação de fóruns, pessoas de
diferentes localidades podem entrar em contato com realidades até então desconhecidas, se sensibilizar, apoiar causas e até se mobilizar em prol de alguma organização,
participando de ações e protestos on-line e off-line. (RIGITANO, 2003, p. 3).

Dentro do rol de pesquisadores e pesquisadoras que definem a ação de coletivos
de mídia como ciberativista está Magaly Prado. A definição dela vai na mesma linha
da autora anterior: “[...] o ciberativismo consiste em ações continuadas, realizadas
com a internet ou, exclusivamente, via internet, visando aos objetivos específicos ou a
uma transformação geral da realidade” (PRADO, 2015, p. 4). Ressaltando um “novo
jornalismo” e utilizando como exemplo a Mídia Ninja, assim como Bentes (2015),
a pesquisadora coloca a necessidade de democratização da informação por meio do
surgimento de alternativas à mídia centralizadora corporativa, bem como as possibilidades de conexão e interação a partir das redes digitais e da Internet, como sendo
aspectos essenciais do ativismo digital: “O ciberativismo surge em resposta a uma
necessidade de abrir um canal para informar alternativas fora do interesse homogeneizante da mídia mainstream. Por isso, é necessário que surjam canais capilares,
descentralizados para os discursos não instituídos” (PRADO, 2015, p. 102).

705

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

A partir das visões expostas neste tópico, e sem pretender esgotar o debate, entendemos que os termos ciberativismo, midiativismo e midialivrismo (ou mídia livre)
não são autoexcludentes, pelo contrário, complementam-se. Percebemos que as colocações dos diversos pesquisadores apresentados rumam para o entendimento de que
o ciberativismo abrangeria um campo maior de atividades e grupos, e que o midiativismo e o midialivrismo seriam relacionados a coletivos ou a indivíduos que atuem na
divulgação de fatos relativos a lutas sociais. Linha de raciocínio que nos leva a pensar
que todo midiativista é ciberativista, mas nem todo ciberativista é midiativista. Porém, nesses tempos em que a midiatização é elemento estrutural nas relações sociais
(HAJVARD, 2014), não podemos ser taxativos, afinal qualquer pessoa com acesso ao
mínimo de tecnologia pode fazer uso do dispositivo técnico/midiático para informar
sobre algo ou engrossar determinado tipo de manifestação online e offline.
Assim, não estamos dizendo que os Jornalistas Livres não são midiativistas
ou midialivristas, pois consideramos que são, ou seja, essas nomenclaturas não são
equivocadas. Mas preferimos chamá-los de ciberativistas, pois entendemos que esse
termo engloba de maneira mais completa a realidade tecnológica e midiática atual.
2 Conexões em rede no ambiente digital
Ao discutirmos o trabalho de grupos ciberativistas na atualidade, é necessário
problematizar alguns aspectos que são inerentes às atuações desses grupos. Referimo-nos às discussões sobre sociedade em rede (CASTELLS, 2010; 2017; FELICE, 2012;
2013), teoria ator-rede (TAR) (LATOUR, 2012) e a como esses conceitos se materializam na prática dos ativistas digitais.
Castells (2010, p. 565, grifo nosso) explica que as “[...] redes constituem a nova
morfologia social” e mesmo reconhecendo que “a organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo paradigma da tecnologia fornece
a base material para sua expansão penetrante em toda a estrutura social”. Para esse
pesquisador, “[...] rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual
uma curva se entrecorta” (CASTELLS, 2010, p. 566). Esses nós sobre os quais o autor
discute não são estáveis e dependem do tipo de redes. Os nós podem ser humanos ou
não humanos, o que coaduna com a TAR, teoria que considera que o social deve ser
considerado a partir de uma série de agregamentos entre os actantes (humanos e não
humanos), e são esses agenciamentos que vão definir o tipo de ação a ser desenvolvida
(LATOUR, 2012). Essa teoria não é recente, foi formulada na década de 1980 por Latour (1988), Callon (1986) e Law (1986) (REIS, 2016), mas é ressignificada a partir da
evolução das TICs e do processo de midiatização que toma conta das relações sociais.
Neste sentido, Santaella e Cardoso (2015, p. 171, grifo no original), baseados
em Latour (1994), explicam o que significa ação social:
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Por ação social Latour não quer significar apenas a ação do humano, mas fundamentalmente a ação da associação, da combinação de actantes, que podem ser homens, armas, gavetas, instituições, código penal etc. Assim, no plano da ação, a
ênfase se desloca mais para os meios, para as misturas, para o ator híbrido, pois
a “ação não é uma propriedade dos humanos, mas de uma associação de actantes
(LATOUR, 1994a: 35)”.

Dentro desse contexto, vemos a ação dos grupos ciberativistas como esse espaço
em que os atores híbridos são predominantes. Smartphones, câmeras, aparelhos de áudio, todos conectado à Internet, são praticamente continuações corpóreas dos repórteres ativistas, como sublinham Foletto (2017), Andrade (2016), Reis (2016), Bentes (2015)
e Prado (2015), produzindo resultados específicos a partir de cada associação.
A partir dessa hibridação, as informações adquiridas no espaço físico (as ruas
aqui podem ser consideradas nós) são distribuídas no espaço virtual, produzindo
uma retroalimentação que contribui para a instabilidade da rede. Bentes (2015) narra
o episódio em que um repórter ativista da Mídia Ninja pede ajuda em tempo real
aos actantes humanos conectados para que eles expliquem onde fica um endereço na
cidade do Rio de Janeiro. Uma relação que praticamente derruba as fronteiras entre
real e virtual – Di Felice (2013) explica que essa divisão hoje praticamente não faz
mais sentido.
Latour (2012), Castells (2017) e Di Felice (2013) rechaçam o determinismo do
humano sobre o objeto técnico e vice-versa. Assim, não podemos pensar em ações
singulares. A perspectiva agora nos pede que visualizemos redes instáveis, formadas
por actantes conectados de maneira física ou não que produzem as relações sociais a
partir dessa realidade:
Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos
nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem
os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetos de desempenho).
Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. (CASTELLS, 2010, p. 566).

Castells (2017) explica que, dentro do contexto de redes, uma característica
importante dos movimentos sociais espontâneos que se formaram nas primeiras décadas do século XXI
é sua capacidade de comunicação autônoma, a habilidade para se conectar com os
seus participantes e a sociedade como um todo pela nova mídia social, por intermédio de smartphones e toda a galáxia das redes de comunicação. Esse novo sistema
de comunicação não é apenas a internet, mas as redes sociais digitais nela baseadas
e a comunicação sem fio, que eclodiram na última década. (p. 171).
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Uma comunicação autônoma que é essencial para o trabalho dos coletivos de
mídia ciberativistas. A atuação pulverizada em diversas plataformas digitais (Facebook, Instagram, Twitter7 etc.) ganha mais visibilidade e abala as coberturas feitas
pelos meios jornalísticos corporativos.
Consideramos, portanto, que para analisar a ação dos coletivos de mídia que
atuam no mundo virtual conectado com o mundo físico, a exemplo dos Jornalistas
Livres, devemos considerar as reflexões sobre redes, a horizontalidade das informações dentro dessas redes, o hibridismo entre actantes humanos e não humanos e a
essencialidade das TICs nesses processos.
3 Interlúdio: considerações metodológicas
Para caminhar com o nosso objeto de investigação, decidimos adotar uma concepção metodológica mais livre, de acordo com o pensamento de Feyerabend (2007),
autor que defende que o pesquisador possa transitar entre várias metodologias para
poder assim atender os objetivos da pesquisa. Esse autor coloca que o método não
pode servir como camisa de força para o estudioso.
Trouxemos também para nosso trabalho a perspectiva de rizoma (que, a nosso ver,
assemelha-se à ideia de rede) como possibilidade de lidar com o conhecimento de forma
aberta, descentralizada, considerando que o processo de aprendizado é constante e que tudo
está em contínua mutação, como explicam Deleuze e Guattari (1995, p. 31-32), o rizoma
[...] conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços
não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes
de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. [...] O rizoma se refere
a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, conectável,
reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga.

Não pretendemos aqui fazer uma cartografia parecida (pois não há conceito
fechado) com a proposta por Deleuze e Guatarri (1995), ou Rolnik (1989), mas absorvemos elementos dessa visão metodológica para este estudo. Ou seja, não camuflamos nossa subjetividade, não fomos neutros, entendemos que nosso olhar influencia
o resultado da pesquisa. Consideramos as multiplicidades de conteúdos e conceitos
para colocar nossa atenção sobre o nosso objeto de estudo. Assim, ressaltamos, foi
7
Não pretendemos defender cegamente aqui as plataformas digitais que são dirigidas por grandes corporações transnacionais e que utilizam aparatos sofistificadíssimos de vigilância para congregar dados sobre
os usuários e fazer negócio com essas informações. Almeida (2015) fala sobre essa vigilância de corporações
e governos citando o caso Weakleaks. A obra O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você,
de Eli Pariser (2011), discute a problemática da vigilância no mundo virtual. E o documentário Deep Web
(WINTER, 2015), disponível no serviço de filmes por demanda, Netflix, também aborda a problemática, mas
direcionando a discussão para a vigilância empreendida pelo Estado e para como internautas se organizam
para burlar essa vigilância e promover ações legais e ilegais.
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nossa criatividade (a partir do direcionamento teórico proposto) que nos guiou para
o que observar e para como analisar o que apreendemos8. Dessa maneira, pretendemos atingir o objetivo de descrever como é a organização do coletivo Jornalistas
Livres no ambiente digital.
4 Os Jornalistas Livres
Os Jornalistas Livres são produto das possibilidades comunicativas trazidas
pelo mundo digital e pela popularização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). A data oficial de fundação do coletivo é 12 de março de 2015. Eles tinham
um objetivo e havia um contexto específico no Brasil:
Os jornalistas livres surgiu (sic) de uma iniciativa de tentar fazer uma cobertura
das manifestações dos dias 13 e 15 de março [de 2015] que fosse diferenciada da
cobertura comum pela televisão. A gente queria ter gente na manifestação no chão
que pudesse contar o que tava (sic) acontecendo de verdade ali. Quem eram aquelas
pessoas presentes? Quais eram as reivindicações? (informação verbal)9.

Em um dos primeiros textos postados no site oficial do grupo, o jornalista Pedro
Alexandre, um dos fundadores do coletivo, explica que a ideia era contrapor a visão
golpista que se formava nos meios de comunicação tradicional com relação ao então
governo da presidenta Dilma Rousseff. Nos dias 13 e 15 de março, aconteceriam manifestações pró e contra o governo, respectivamente. O texto, em forma de crônica10, é
curioso. Intitulado Um dia de Ninja, faz referência ao coletivo Mídia Ninja e a como
o jornalista em destaque, calejado pela forma tradicional de se trabalhar na profissão,
tentava se acostumar à maneira de agir dos Ninjas dentro das coberturas de manifestações, procurando se adaptar à linguagem e à estética audiovisual empreendida pelo
grupo ciberativista do Rio de Janeiro, bem como ao uso do smartphone como principal ferramenta de trabalho e aos aplicativos necessários para fazer as transmissões
ao vivo11. Um exemplo claro de mediação entre actantes (SANTAELLA; CARDOSO,
2015) para produzir uma ação específica.
Dentro de uma visão positivista, nosso estudo estaria incluído em um estudo de caso, que, segundo Bonoma
(1985, p. 206 apud BRESSAN, 2000, p. 3), tem como objetivo “[...] não a quantificação ou a enumeração, mas,
ao invés disto, (1) descrição, (2) classificação (desenvolvimento de tipologia), (3) desenvolvimento teórico e
(4) o teste limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é compreensão” (grifo nosso).
9
Trecho da fala da jornalista Carolina Trevisan em um vídeo postado no site do coletivo: https://jornalistaslivres.org/como-surgiu/. O vídeo também pode ser encontrado no YouTube, no seguinte link: https://
www.youtube.com/watch?v=qLmfVUvvsfs&feature=youtu.be.
10 A crônica completa pode ser acessada aqui: https://jornalistaslivres.org/2015/03/um-dia-de-ninja/
11
Foletto (2017) fez um trabalho de acompanhamento da Mídia Ninja e analisa, entre vários aspectos, na
tese, esse processo de transmissões ao vivo, a partir da Teoria Ator-Rede (TAR). Almeida (2015) e Bentes
(2015) também abordam com o processo de cobertura ao vivo da Mídia Ninja.

8
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Feita essa breve contextualização histórica, partirmos para a observação das
plataformas habitadas pelo coletivo no ambiente digital. O grupo possui um site oficial e se desmembra em plataformas digitais de redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.
Falemos primeiramente sobre o site oficial dos Jornalistas Livres, que dá acesso
aos outros ambientes citados. A plataforma tem uma interface simples, apresenta-nos
em destaque cinco menus com temáticas específicas, o que nos leva a crer que são os
principais temas tratados nesse ambiente: moradia, política, direitos humanos, cultura e educação. A plataforma possui muitas imagens e manchetes que chamam para
os textos sobre os mais diversos assuntos. Coloco aqui a palavra texto, por que no
site dos Jornalistas Livres não existem notícia quentes (hardnews) como em sites jornalísticos tradicionais. Os textos podem ser definidos mais como artigos de opinião.
Como assuntos abordados, alguns se direcionam ao combate à corrupção, críticas a
políticos identificados com posicionamento à direita, textos de apoio a políticos ditos
de esquerda (a exemplo do ex-presidente do Brasil, Lula), questões sobre preconceito
racial e sobre relações de gênero, bem como sobre ações de movimentos sociais, a
exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Apesar de não ser nossa intenção neste artigo
discutir o conteúdo ou o discurso dos Jornalistas Livres, identificamos um direcionamento político à esquerda nos textos lidos no site em destaque.
A página do Facebook dos Jornalistas Livres é mais dinâmica do que o site
oficial. A plataforma tem mais variedade de formato de conteúdo (vídeos, textos,
imagens, charges, por exemplo) e é atualizada com mais frequência e com notícias
da ordem do dia (como decisões políticas no Congresso Nacional). Mesmo nessas
notícias rápidas, publicadas com textos pequenos, é possível identificar um viés opinativo. Nunca é somente o texto em si, que procura a hipotética objetividade jornalística. Além disso, a página é espaço para transmissões ao vivo de diversos eventos e
manifestações cobertas pelo grupo.
Como é característico das relações nas redes sociais digitais, a página publica
conteúdos produzidos pelos Jornalistas Livres (por meio das postagens de links que
algumas vezes direcionam para o artigo ou a crônica no site oficial), conteúdos os
mais diversos enviados por internautas e por grupos produtores de conteúdo parceiros e também dá acesso às outras plataformas de redes sociais digitais habitadas
pelo coletivo. Ou seja, há uma rede de produção e publicação de conteúdos na qual o
coletivo estudado está inserido. Vale ressaltar também a participação dos internautas
por meio dos comentários nas postagens na página. Ao nos debruçarmos para ler o
que está escrito, percebemos uma verdadeira confusão entre pessoas que se definem
de direita e pessoas que se definem de esquerda. Alguns comentários fazem sentido,
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complementam o que está no post, mas alguns fogem totalmente do contexto da
discussão.
O Twitter e o Instagram seguem a mesma lógica do Facebook. Nesses ambientes, há uma intensa divulgação (levando em consideração as peculiaridades de
cada um – a limitação de caracteres do Twitter e o destaque para as fotos e vídeos
no Instagram) do que é publicado no site oficial, bem como algumas notícias “mais
quentes”, estas postadas em diversos formatos, sem necessariamente direcionar a um
texto jornalístico tradicional. Então, podemos encontrar vídeos-denúncia, convocações para manifestações, divulgações de eventos etc. Também nesses espaços há uma
forte participação dos internautas comentando, reforçando ou se opondo ao que é
postado pelo coletivo. A exemplo do que ocorre no Facebook, há também um forte
embate entre os próprios internautas com visões diferentes sobre os assuntos levantados nas páginas.
No YouTube, os Jornalistas Livres têm uma participação mais tímida (se
compararmos com as outras ambiências digitais). É também a plataforma em que
as postagens são mais esporádicas. Identificamos intervalos de até uma semana entre
uma postagem e outra. Podemos inferir que essa dificuldade existe devido ao fato
de o Youtube ser uma plataforma específica para vídeos e a produção audiovisual
para um grupo que se autofinancia ou recebe contribuições por mieo de campanhas
para se manter se torna mais difícil. Percebemos também conexões entre a página
do YouTube e as outras plataformas, principalmente o Facebook (ambiência que
permite que os vídeos sejam assistidos na íntegra). Há de se destacar também que as
qualidades dos vídeos variam bastante. Encontramos vídeos com ótima qualidade de
imagem e vídeos com características mais amadoras, a exemplo da entrevista com o
pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT. O vídeo tem uma
imagem granulada e o áudio, apensar de compreensível, não pode ser considerado
profissional12. Mas isso, dentro da estética fluída da imagem do ciberespaço, contexto
no qual os web-atores ou prosumers – quando o internauta assume a função ativa de
produtor e consumidor da informação (RAMONET, 2012) – ganham relevância, é
algo que não compromete o trabalho do coletivo.
Dentro desse contexto, é possível perceber, na atuação do coletivo, características das narrativas comuns ao meio digital. As principais são convergência e multimidialidade (JENKINS, 2009), em que várias linguagens, formatos, conteúdos convivem e se misturam no mesmo meio; crossmidialidade (DIOSES; HOJAS; MORENO,
2017), há um centro definível, mas a narrativa com o mesmo conteúdo viaja para
outros ambientes, fazendo apenas uma adequação à arquitetura de cada ambiente
(um exemplo é quando há uma publicação no site e o link que dá acesso a essa pu12

O vídeo completo pode ser encontrado neste link: https://www.youtube.com/watch?v=tV6oVlcJCJM
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blicação é postado no Facebook e Twitter, direcionando quem clicar no link para o
site novamente); e transmidialidade (DIOSES; HOJAS; MORENO, 2017), quando
a narrativa transita entre vários ambientes com conteúdos diferentes, algumas vezes
sendo direcionada de uma plataforma para outra. Neste caso, pode haver uma intensa participação dos habitantes da rede, compartilhando e ressignificando conteúdos
por meio de um processo de propagabilidade espontânea (JENKIS; HENRY; FORD,
2014). Um exemplo de transmidiação é a postagem de uma foto da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, editada com um letreiro que dizia que ela havia
liberado que as redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderiam ter
conteúdo que atacassem os direitos humanos. Essa foto foi originalmente postada no
Facebook, com um texto descritivo. No Twitter, estava apenas a foto, sem nenhum
texto além do letreiro dentro dela, apenas com um link que direcionava para o Facebook. Mas quem se deparasse com a postagem apenas no Twitter não teria dificuldade de entender o conteúdo, ou seja, não precisaria ir até o Facebook. Isso quer dizer
que a narrativa não precisaria ser acessada no ambiente original13.
Compreendemos, assim, que os Jornalistas Livres constituíram, em pouco
mais de dois anos de existência, um ecossistema comunicativo no ambiente digital
que amplia a visibilidade de suas publicações, por meio de uma rede de plataformas
e sites de redes sociais online, rede esta que se conecta com várias outras redes formadas por outros grupos ditos ativistas e por pessoas que interagem, compartilham
e ressignificam os discursos que circulam nessas conexões digitais.
Considerações finais
A partir da observação da organização reticular online dos Jornalistas Livres,
percebemos que o grupo, por meio das várias redes digitais nas quais transita, estabelece-se como uma micromídia que, em oposição à macromídia, nas palavras de
Almeida (2015, p. 53-54), significa:
Mídia de curto alcance ou pequeno porte [...]. Geralmente se encontram distanciados dos grandes conglomerados e são produzidas por um ou poucos sujeitos,
podendo utilizar-se dos mais variados suportes. Quando se utilizam da internet, micromídias digitais [...] distribuem conteúdos através de lógicas reticulares, podem
ter grande abrangência e chegar a alcançarem um grande número de usuários através do compartilhamento de textos, imagens, vídeos com conteúdos diversos. [...]
Podem ter fim comerciais, mas em grande parte não possuem interesses mercadológicos. Ou seja, como não possuem, em geral, grande poder econômico, para lhe
financiar, investem no poder da agregação, do “boca a boca” (presencial ou virtual),
do contágio, dos métodos horizontais de produção de conteúdos (grifo do autor).
A postagem do Facebook pode ser acessada aqui: <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6296719538
23352&id=292074710916413>. E a postagem do Twitter pode ser acessada aqui: <https://twitter.com/J_
LIVRES?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fjornalistaslivres.org%2F>.
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Essa definição, aplicada ao contexto do presente estudo, corrobora a ideia de
micropoder de Javier Cremades (2009), autor que defende que o contexto da popularização das TICs dá ao cidadão conectado certo tipo de poder e de influência que,
durante séculos, foram sugados por diversas instituições (entre elas os meios de comunicação corporativos) e pelo Estado:
O micropoder, precisamente, é apenas o poder individual de manifestar sua opinião
e definir como votante, consumidor, acionista, etc. [...]. Hoje, graças às comunicações eletrônicas, o micro poder está mais ativo do que nunca. Sua capacidade de
criar redes e gerar globalização tem mudado todos os âmbitos relevantes da vida
social e tende a impor sua própria lei, sendo por isso respeitado e de ser considerado
como a força emergente mais excepcional deste início do século XXI. (CREMADES, 2009, p. 17, grifo nosso).

Nesse sentido, podemos colocar que os Jornalistas Livres são uma micromídia,
munida de um micropoder (com forte potência expansiva), atuando sob a lógica das
redes digitais e apresentando-se como espaço para divulgação e discussão de conteúdos com direcionamentos diferenciados do que a mídia corporativa e as instituições
oficiais (a exemplo dos órgãos estatais) – presentes também no ambiente digital a
partir de suas páginas nas plataformas de redes sociais, sites, blogs etc. – apresentam
para a sociedade.
Seguindo essa linha de pensamento, a assumida parcialidade do coletivo deve
ser ressaltada. Diferentemente dos meios tradicionais de comunicação, que fingem
uma objetividade, imparcialidade e neutralidade (COSTA, 2009), o grupo faz questão de mostrar “de que lado está”, por meio de sua atuação no ciberespaço.
A atuação dos Jornalistas Livres pode ser pensada, sob esse aspecto, segundo
as colocações de Bentes (2015, p. 16), que, apesar de focar seu estudo na Mídia Ninja,
estende sua análise para outros coletivos do tipo:
Concretamente, as postagens da Midia Ninja e de outros coletivos, mesmo quando
não vêm assinadas, explicitam sua parcialidade e de onde se fala. Funcionam muito
mais como crônicas, parciais e subjetivas, do que textos informativos. Carregam
mundos possíveis dentro de cada enunciado. Cada “matéria” traz uma causa, um
afeto, um horizonte de mundos em toma da “notícia”. (grifos no original).

Após as análises empreendidas, alguns aspectos sobre a organização dos Jornalistas Livres foram esclarecidos, no entanto várias questões surgiram. E, como diz
Silva (2013, p. 49), “[...] perguntar pode ser mais importante do que responder”. Assim, para alargar os entendimentos sobre este coletivo e sobre o contexto geral de
comunicação atual, é necessário aprofundar a análise dos discursos predominantes
nas ambiências habitadas pelo grupo. Esses discursos são mesmo de cunho ativista?
Afinal, partimos do pressuposto, neste texto em específico, de que o grupo é cibera713
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tivista ou midiativista, a partir da definição que ele faz de si mesmo, ou seja, é uma
definição a priori. Uma análise discursiva ajudaria a problematizar esses aspectos.
Além disso, é necessário fazer a salutar crítica sobre a aproximação por vezes
escancarada com políticos institucionalizados (deputados, senadores etc.) que se dizem à esquerda, a exemplo das várias abordagens favoráveis ao ex-presidente Lula.
Por fim, sem querer esgotar o debate ou as possibilidades de pesquisa, seria
interessante também observar os modos de trabalho dos Jornalistas Livres, entender
acontece o financiamento do trabalho deles, para entender as condições de produção
de discursos que se fazem presentes em suas redes digitais, até mesmo para deixar
mais claras as diferenças estabelecidas em relação ao modus operandi dos meios jornalísticos tradicionais.
Compreendendo que vivemos em um interregno, como coloca Oliveira (2012),
no qual um modelo de comunicação de massas mostra seu esgotamento e um novo
ainda está em gestação, é necessário avançar nesses aspectos levantados, agregando
aos estudos outras micromídias ou mídias-poeira (RAMONET, 2012), no intuído de
entender melhor o processo comunicativo contextualizado a partir das Tecnologias
da Informação e Comunicação que (re)configuram parte relevante das relações sociais na atualidade.
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RESUMO
A proposta do capítulo é analisar como usuários da rede social Facebook se apropriam de notícias políticas postadas na plataforma. Busca-se compreender como hábitos de uso da ferramenta por essas pessoas influenciam em seus posicionamentos.
A partir de um levantamento das notícias mais curtidas na rede social no período
eleitoral de 2014 e com base em entrevistas em profundidade com vinte usuários do
Facebook, realizadas ao longo de 2016, recorre-se à sociologia dos usos e à sociologia
dos públicos para se avaliar de que modo relações interpessoais e a forma de manuseio de mídias sociais se refletem na postura político-ideológica dos voluntários do
estudo. Com o apoio de uma leitura interacionista, procura-se entender o perfil e as
rotinas dos indivíduos que praticam ativismo digital na rede social e os seus posicionamentos ideológicos em relação a questões que marcam o debate político e o espaço
público brasileiro. O que foi apreendido nas entrevistas serve como base para mostrar
práticas sociais (de consumo de informação, de orientação das atividades na web)
mediadas por valores simbólicos, pelas sociabilidades e pertencimentos a grupos e
associações e pelo uso de dispositivos sociotécnicos.
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Ativismo digital no
:
Hábitos e posicionamentos dos usuários
Os últimos anos foram marcados por um contexto de efervescência no espaço
público brasileiro, destacado por um conjunto de eventos políticos: as Manifestações
de Junho em 2013; os debates que antecederam as eleições presidenciais em 2014; as
várias manifestações ao longo dos anos de 2015 e 2016 contra e a favor da presidenta
eleita Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (que depois foi destituída por
um processo de impeachment); a nova onda de protestos, em 2017, dessa vez contra a
agenda conservadora e liberal do então presidente da República, Michel Temer. Esse
conjunto de eventos caracteriza-se pela forte polarização política entre os grupos de
esquerda e direita e pelo papel das redes sociodigitais como espaços de promoção ou
ressonância de debates e de mobilização política.
As discussões sobre a utilização das redes sociodigitais como ferramentas de
ativismo político têm mobilizado pesquisadores desde os anos 2000 (BENKLER,
2006; BRAGA, GASTALDO, 2009; COSTA, 2005; RECUERO, 2009). Mas a temática ganhou fôlego a partir de 2011, com a série de eventos do que se convencionou
chamar de “Primavera Árabe” (CASTELLS, 2011; SEGURADO, 2015). Embora esses
estudos reconheçam as mudanças nas formas de ativismo político provocadas pela
utilização das mídias sociodigitais, poucos trabalhos concentram-se nos usos e apropriações desses dispositivos pelos atores que participam dessas manifestações. Alguns
autores sugerem que as redes sociodigitais não devem ser analisadas isoladamente,
mas devem ser (re)inseridas no contexto mais amplo dos ecossistemas midiáticos nas
quais elas se inscrevem.
Assim, as diferentes mídias, inclive as sociodigitais, devem ser consideradas
formas culturais e tecnológicas (LIVINGSTONE; MARKHAM, 2008) que mobilizam
estratégias de consumo e de engajamento pelos usuários (TREDAN, 2011). A atividade
de publicação e de circulação de conteúdo político inscreve-se numa inter-relação
entre as práticas dos usuários e dos meios de comunicação. Isso inclui outras formas
de comunicação, como as interações face a face e os laços sociais pré-existentes entre
amigos, famílias e vizinhos (TUFECKI; WILSON, 2012).
Além da complexidade desse processo, há uma dificuldade em entender em que
sentido as intervenções online podem de fato ser compreendidas como novas modalidades de participação política, particularmente no que se convencionou chamar de
“ativismo digital”. Os posicionamentos dos usuários e seus hábitos de uso político
do Facebook, paralelamente às mudanças acarretadas pelas mídias sociais no jornalismo e, em especial, no público, são o ponto de partida deste trabalho. Pretende-se
investigar como as interações feitas por usuários que exercem ativismo digital no
Facebook se refletem em seu dia a dia dentro e também fora da Internet, tendo como
base as seguintes perguntas de pesquisa:
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1) Qual o perfil dos usuários que acompanham as notícias sobre política via
Facebook?
2) Como eles gerem os seus posicionamentos políticos na mídia social e nos
diferentes contextos de interação da vida cotidiana?
3) Quais são os posicionamentos sociopolíticos desses usuários? E como esses
posicionamentos são convertidos em um tipo específico de ação política, o ativismo digital?
Este trabalho situa o objeto na perspectiva da sociologia dos públicos e dos
usos dos dispositivos sociotécnicos, fortemente inspirada pelas tradições do interacionismo simbólico (BLUMER, 1969; MEAD, 1934; MELTZER, 1972). Parte-se do
pressuposto de que as modalidades de interação dos usuários das redes sociodigitais
com outros atores e com os próprios dispositivos se dão dentro do contexto específico da vida cotidiana: sua rotina, seus hábitos, suas relações com o outro, sejam
pessoas, instituições, valores ou imaginários. Há, portanto, uma combinação entre
as informações mediadas pela mídia, pelas redes sociodigitais (incluindo o papel dos
algoritmos na seleção e valorização de certas informações) e pelas experiências pessoais e demais situações do cotidiano dos públicos-usuários. Dessa forma, as mídias
sociodigitais tornam-se instrumento de uso social (RECUERO, 2012). É nessa integração dos universos da vida cotidiana e das mídias que se encontram as formas de
construção da opinião.
Entretanto, o empoderamento conferido ao público pelas novas ferramentas
não garante que as pessoas vão usufruir dessa dinâmica para exercer ativismo político. Ao se admitir que as conversas sobre política consistem em práticas culturais,
assume-se que, com frequência, quando as pessoas tratam de política no dia a dia
(online e offline), elas buscam simplesmente ter um assunto para conversar e interagir
com o outro. Essas interações não carregariam, dessa forma, a intenção de mudar a
opinião pública ou de influenciar o processo de tomada de decisões.
Logo, ao se buscar indicadores para uma sociologia dos usos e das audiências e,
com isso, tentar desvendar como os usuários se apropriam dos discursos políticos reproduzidos pela mídia hegemônica, deve-se levar em conta os contextos de conversação. Ou seja, é necessário analisar o universo dos indivíduos que supera o Facebook:
a rotina offline. Afinal, a atividade de consumo de informações via Facebook, mesmo
que se dê de maneira acentuada, só faz sentido quando se leva em conta um conjunto
de atividades significativas que estão além desse mundo da rede social: comer, dormir,
trabalhar, falar etc. (BOULLIER, 2004). Cabe recordar que os usuários e seus hábitos
são múltiplos e plurais e isso se reflete em suas posturas político-ideológicas.
Ademais, é preciso assumir que nem toda recepção de uma notícia
política leva à construção de uma opinião pública política e, portanto,
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de um ativismo. Por isso, este capítulo confere importância à tentativa
de se compreender as intervenções que levam o usuário a tornar-se um ativista digital.
1 Percursos metodológicos
Para definir o conjunto de vinte entrevistados deste estudo, o primeiro passo foi
tomar como ponto de partida os conteúdos políticos mais populares do Facebook no
período de julho a dezembro de 2014. O objetivo era identificar usuários que se apropriaram, de alguma forma, desse conteúdo. O recorte temporal da pesquisa compreende o momento pós-Copa do Mundo no Brasil, a corrida presidencial – que contou
com episódios marcantes, como a morte do então candidato Eduardo Campos1, e
a polêmica discussão entre os presidenciáveis Levy Fidelix (PRTB) e Luciana Genro
(PSOL)2 sobre união homoafetiva – e a vitória de Dilma Rousseff, no final de outubro
de 2014, na disputa para a presidência da República mais acirrada em 25 anos, desde
a redemocratização do país3.
Decidiu-se, então, utilizar como base os leitores das notícias mais populares4
dos quatro quality papers com maior tiragem no Brasil naquele ano, de acordo com
a Associação Nacional de Jornais5: Folha de S.Paulo (5,5 milhões de likes), O Globo
(5 milhões de likes), Zero Hora (2,1 milhões) e O Estado de S.Paulo (3,5 milhões de
likes)6.
Em seguida, para realizar o levantamento das notícias mais populares, foram
analisadas 487 postagens no Facebook publicadas pelos quatro jornais selecionados7.
O economista e político pernambucano Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) no pleito de 2014, faleceu em acidente aéreo no dia 13 de agosto do mesmo ano,
já na fase de campanha eleitoral, a menos de dois meses do primeiro turno das eleições.
2
Ao ser questionado sobre sua posição quanto à união homoafetiva por Luciana Genro, Levy Fidelix respondeu: “Pelo que vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais: aparelho excretor não reproduz. Eu presidente da República não vou estimular a união homoafetiva”. A declaração gerou revolta nas mídias sociais.
3
Segundo o cientista político Jairo Nicolau, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em entrevista
à BBC Brasil, desde o fim da ditadura só houve uma eleição com disputa tão acirrada quanto a última pelo
segundo lugar: em 1989, quando Leonel Brizola e Lula disputaram voto a voto um lugar no segundo turno
contra Collor. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/10/141004_eleicoes2014_
domingo_abre_jf_hb>. Acesso em 20 de abr. 2015.
4
Para mensurar a taxa de popularidade de uma matéria, utilizamos a métrica “Taxa de aplauso”, ou seja,
consiste a quantidade de likes cada postagem, conforme definição de Avinash Kaushik (2011).
5
Associação Nacional De Jornais. Maiores jornais do Brasil: os maiores jornais de circulação paga, por ano.
2014. Disponível em: <www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil>, acesso em 30 ago. 2015.
6
Todos os jornais possuem páginas oficiais no Facebook, onde divulgam os conteúdos que produzem.
7
Pode causar estranhamento o fato de se utilizar mídia impressa mainstream como ponto de partida para a seleção dos entrevistados em vez de se trabalhar com mídias independentes e com circulação exclusiva nas redes sociodigitais, como O antagonista (785 mil seguidores) e Canal da direita (398 mil seguidores), ou Mídia Ninja (1,6
milhão de seguidores) e Jornalistas Livres (901 mil seguidores). Tal escolha justifica-se por uma questão de abran1
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Utilizou-se o histórico recente de postagens no Facebook de cada página no segundo
semestre de 2014. Optou-se por ver todas as publicações – em vez de consultar apenas
os destaques. Desse levantamento, foram selecionadas somente as notícias da editoria
de política e, a partir do novo recorte, escolhemos as duas notícias mais lidas sobre
o assunto em cada página no período em questão. De acordo com a taxa de aplauso
das postagens (ou seja, o número de curtidas), foi possível medir a repercussão de
diferentes temáticas no Facebook.
Nos meses de maio e junho de 2016, foram contatadas mais de 400 pessoas que
postaram comentários sobre as oito notícias do nosso levantamento anterior, privilegiando aquelas que haviam comentado em mais de uma notícia. Ao final, 20 aceitaram conversar conosco. Os respondentes estavam distribuídos em todo o território
nacional, sendo dez deles moradores da região Sudeste, três pessoas do Nordeste, três
do Centro-Oeste, duas do Norte e duas do Sul.
A maioria dos colaboradores tinha entre 25 e 34 anos (nove pessoas) ou entre
18 e 24 (seis pessoas). Apenas três dos respondentes se situavam no extrato de 35 a
44 anos e duas voluntárias tinham de 45 a 54 anos. Nenhuma pessoa com mais de
55 anos aceitou conceder a entrevista. A maioria dos voluntários estava cursando o
ensino superior (onze pessoas, sendo quatro mulheres e sete homens) no momento da
entrevista. Dois entrevistados tinham apenas Ensino Médio completo.
Foram conduzidas entrevistas em profundidade e semiestruturadas. A maior
parte das entrevistas foi realizada por telefone8, com exceção de duas ligações em
que se utilizou as plataformas do Whatsapp e do Skype. O roteiro das entrevistas foi
dividido em quatro grandes temáticas: 1. Dados sociodemográficos do entrevistado;
2. Avaliações sobre a política brasileira; 3. Uso das mídias e das redes sociodigitais; e
4. Posicionamentos político-ideológicos diante de temáticas propostas, como as políticas de renda mínima do governo brasileiro (Bolsa Família), as ações afirmativas
de cotas raciais, o casamento homoafetivo, o porte de armas de fogo, o papel das
mulheres na sociedade, o aborto etc.
No processo de codagem dos dados e de produção de generalizações, adotamos
mecanismos de agregação qualitativa. Esse tipo de procedimento atua na análise de
um número razoável de experiências individuais com o objetivo de multiplicar os
pontos de vista sobre um fenômeno e encontrar os elementos em que ele aparece
objetivado. Assim, o estudo das modalidades de ativismo digital ultrapassaria a mera
gência: as mídias independentes possuem um número menor de seguidores e contam com menos curtidas do que
as páginas dos jornais selecionados. Ademais, costumam assumir explicitamente seu alinhamento a um campo-ideológico – e, por isso, são seguidas por leitores que a priori já partilham de suas opiniões políticas. Isso
poderia excluir da análise públicos que não se reconhecem como pertencentes a um ou a outro campo ideológico ou que misturam visões de ambos.
8
Sugeriu-se o uso da ferramenta de áudio e vídeo do Facebook, mas os próprios respondentes optaram por
utilizar ligações telefônicas convencionais.
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descrição de práticas individuais e teria a pretensão de entender como as percepções,
definições e experiências partilhadas pelos entrevistados podem ser utilizadas na reconstrução e objetivação da ação coletiva nas redes sociodigitais.
O objetivo deste capítulo é partir das análises sobre os usos da mídia e o posicionamento político dos sujeitos entrevistados para identificar as estratégias e modalidades de apropriação das mídias sociais no ativismo político digital. A intenção é
avaliar a forma como o discurso interiorizado revela motivações e ações socialmente
partilhadas, com base na agregação qualitativa das entrevistas (PEREIRA; NAVES,
2013) e na compreensão das formas convencionais de agir coletivo por parte dos colaboradores.
2 Como os entrevistados representam suas práticas de ativismo digital e político
Ao se tratar de processos de socialização e formação de opiniões, comportamentos e perspectivas, partindo-se de pressupostos do interacionismo simbólico, as
posturas dos entrevistados reafirmam a noção de que indivíduos agem em direção às
temáticas e ideologias de acordo com os significados que estas carregam para eles,
advindos de interações sociais com familiares, amigos e meios de comunicação (BLUMER, 1969). Mas, frente à sistemática das mídias sociais, esse quadro é remodelado.
Acrescenta-se às interações as influências de outros usuários, os quais, muitas vezes,
são desconhecidos. Ou, em outros casos, há um contato mais direto com posições de
indivíduos que não compactuam com aquilo que o respondente acredita.
Assim, o que se considera aqui como a estrutura social, vista neste estudo como
resultado de um conjunto de relacionamentos e ações entre as pessoas e seus círculos
de convívio, é incrementada por elementos da experiência cotidiana dos entrevistados que passam a fazer parte de suas rotinas. O leque de grupos a validarem as
perspectivas defendidas pelo indivíduo aumenta, modificando a noção de comunidade (COSTA, 2005) e redirecionando a ideia de laços sociais para além de espaços
próximos e palpáveis.
Percebe-se, contudo, que, por influência das mídias sociais, os entrevistados
atuam na Internet de forma menos contida e mais irregular – sem refletirem com tanto cuidado sobre suas ações e posturas. Isso vai contra o que Blumer (1969) observara
sobre a convivência offline dos grupos humanos, que, segundo o autor, transcorreria
sem os indivíduos demonstrarem grandes instabilidades. No Facebook, ainda que os
jogos de papéis se mantenham, os usuários sentem-se mais confortáveis para confrontar outros grupos que sustentem opiniões distintas das suas.
Entre os entrevistados, desponta certa volatilidade (BRIN; CHARRON; BONVILLE, 2004) de posicionamentos, que podem variar de acordo com a postura que
assumem as mídias nas quais esses indivíduos se pautam e as pessoas por quem eles
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nutrem alguma admiração (desde parentes até personalidades). Forma-se, então, uma
opinião pública, resultado da integração da vida comum com os meios de comunicação (BOULLIER, 2004) e também com a presença digital do usuário.
Há fluidez entre as ideias a serem defendidas. Mais do que posições demarcadas, o que se percebe são negociações que transcorrem a depender dos atores envolvidos na interação. Segundo essas inferências e ultrapassando a escala direita/esquerda,
elaborou-se um quadro que parte da noção de temas de interesse e agendas de ativismo as quais os respondentes se alinham.
Quadro 1 – Distribuição de entrevistados conforme agendas de interesse

Áreas de debate

Agendas e adeptos

Estado e
mercadoi

Livre mercado
Respondentes 1, 4, 5, 6, 12 e 13

Estado intervencionista
Respondentes 2, 3, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 16, 17 e 19

Origens da
pobreza

Meritocracia
Respondentes 1, 4, 5, 6, 12, 13,
15 e 20

Oportunidade e estímulo
Respondentes 2, 3, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 16, 17, 19 e 18

Orientação
sexual

Família tradicional
Respondentes 4, 5, 6, 15, 17 e
20

Diversidade sexual
Respondentes 1, 2, 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 19

Gênero e
equidade

Discursos de tônica machista
Respondentes 1, 2, 4, 5, 6, 9,
13ii, 15, 17 e 20 (antifeministas)

Preceitos feministas
Respondentes 3, 8, 10, 11,
14 e 18 (pró-feminismo); 7,
12, 13, 16 e 19

Segurança
públicaiii

Aumento do uso de força
policial e leis mais rígidas
Respondentes 1, 2, 4, 5, 6, 9,
12, 15, 19 e 20

Distribuição de renda e
inclusão social
Respondentes 3, 7, 8, 10, 11,
14, 16, 17, 18 e 19iv

Fonte: Elaborado pela autora
Os entrevistados 15, 18 e 20 não souberam opinar a respeito.
A respondente 13 se diz antifeminista, mas suas falas carregam preceitos que vão ao encontro do movimento.
iii
A entrevistada 13 não concorda com o enrijecimento da atuação policial, mas também não defende distribuição de renda e inclusão social.
iv
A voluntária 19 propõe que se percorram, simultaneamente, os dois caminhos.
i

ii
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Assim, as ideologias políticas são empregadas de modos diferentes de acordo
com o contexto de interação. É possível notar um esforço dos respondentes no sentido de medir e avaliar até que ponto determinadas opiniões e posicionamentos podem
ou não ser expostos a depender do grupo e do ambiente com quem estão interagindo.
Costuma haver um comedimento dos entrevistados frente a indivíduos que sustentam
visões opostas as suas, desde que esses estejam em maior quantidade.
Isso, nitidamente, ocorre com o entrevistado 6 no contexto da sala de aula, por
exemplo. Reacionário diante de diversas temáticas (equidade de gênero, orientação
sexual, direitos humanos), quando debate política com os colegas de curso, que são
mais progressistas, ele descreve que evita apresentar seus pontos de vista de forma escrachada, para se preservar de discussões e polêmicas. Outros participantes (3, 7, 14,
18), mais à esquerda, contaram que procuram não manifestar abertamente o que pensam para familiares, os quais, segundo eles, tendem a defender perspectivas de direita
e tradicionalistas, além de mostrarem-se pouco receptivos com ideologias à esquerda.
Em outras ocasiões, a situação de interação é capaz até de reestruturar por
completo as posturas dos entrevistados. O colaborador 17 é um exemplo disso. Há
alguns anos, antes de se envolver mais com o ambiente acadêmico, ele sustentava
posições demasiado conservadoras – em 2014, ao comentar em notícias do levantamento desta pesquisa, o entrevistado fazia campanha para a candidatura de Bolsonaro à presidência e propagava discursos homofóbicos e machistas. Porém, depois de
conviver na faculdade com colegas mais liberais em termos sociais, passou a ser mais
flexível em alguns pontos e até mudou de ideia de forma radical em outros.
A maneira como os voluntários representam o ativismo digital e político, somada aos contextos de conversação (espaço de comentários em notícias sobre política no
Facebook, perfil pessoal, relato de experiência online e offline), demonstra que não há
em seus discursos intenção de mudar a opinião pública. O que existe é a necessidade
de recriminar posicionamentos aos quais eles se opõem ou de influenciar pontualmente
algum outro usuário a mudar de ideia. Destaca-se também o anseio por influenciar, de
algum modo, o processo de tomada de decisões por meio do ativismo digital (o que os
faz buscar páginas de instituições públicas, políticos e partidos na plataforma).
A diferença entre a postura de tentar instigar pontualmente uma pessoa a mudar sua visão sobre algo e a de persuadir os demais via ativismo digital é que o mero
esforço de mudar a opinião de outrem (singularmente) consiste em casos específicos
e ocorre por meio de debate e troca de conhecimentos, crenças e valores entre dois
indivíduos ou um grupo restrito, à medida que a discussão se estende, tornando-se,
com isso, ativismo digital. Portanto, o ativismo ocorre quando o exercício de prática
da capacidade argumentativa se amplia e se propõe a atingir um número mais significativo de pessoas ou setores da sociedade que não pertencem ao círculo direto de
contatos do usuário (amigos, familiares), como os políticos.
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Comprova-se, a partir da experiência de entrevistas, que o grupo de colaboradores de fato não procura novas compreensões e sentidos no Facebook. Eles buscam
a repetição de velhas interpretações (WRIGHT, 1973) que condizem de modo geral
com as suas visões de mundo. Orientam seu ativismo com base na perpetuação de posicionamentos convergentes com os seus e buscam na mídia (seja hegemônica, alternativa ou nas postagens de terceiros em mídias sociais) ideias que reafirmam aquelas
que eles já tinham como preestabelecidas.
3 Práticas de ativismo desenvolvidas pelos entrevistados
Pretende-se, neste tópico, analisar os momentos e condições em que os entrevistados decidem intervir no espaço público digital via Facebook, e instigados por
que tipo de temas. A proposta é compreender como a ferramenta molda essas intervenções, a quem os respondentes se dirigem e o que eles esperam com esse ativismo.
Decidiu-se considerar a totalidade do grupo como ativistas digitais. Conforme
Aldé (2013), as atitudes e formas de manifestação política na rede, como curtir ou
compartilhar um texto no Facebook, não podem ser desprezadas. Ainda que se deva
considerar que os usuários desenvolvam diferentes graus de interesse político a partir
do acesso à Internet.
Mas, de maneira geral, o uso desse ambiente oferece ao público a chance de seguir fluxos informativos com maior autonomia, dando destaque à Web como instrumento de cidadania, com características positivas para a democracia e transparência
(ALDÉ, 2011, p. 40). Assim, apesar de o conceito de ativismo digital ainda não ser
consensual na academia e, portanto, a concepção de ativista não estar estritamente
definida, optamos por considerar todos os entrevistados como tal, em decorrência de
seu engajamento impulsionado pelas mídias sociais.
O modo que os voluntários da pesquisa escolhem se posicionar na Web consiste, essencialmente, em se expressar em páginas de veículos noticiosos no Facebook e
compartilhar conteúdos jornalísticos que reforçam suas opiniões em seus perfis individuais. Outras medidas surgem como secundárias, como redigir análises pessoais
sobre a conjuntura política (entrevistado 14) ou participar de grupos que debatem
temáticas políticas (entrevistados 12, 16 e 17). Os hábitos de uso da rede social adotados pelos entrevistados partem de uma rotina que engloba: acessar o Facebook em
horários específicos9 (antes de sair de casa; a caminho do trabalho; ao longo do dia,
quando surgem brechas; ao chegarem em casa após as atividades diárias) e de determinados ambientes onde possuem tempo ocioso (casa, trabalho, faculdade).
Os usuários são instigados por temáticas que os afetam de forma mais direta,
em termos econômicos, sociais e morais, assim como preferências individuais dire9

Alguns acompanham a rede social em tempo integral (o entrevistado 15, por exemplo).
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cionam a intensidade e também a forma de envolvimento. Exemplo disso é a identificação dos entrevistados 2 e 9, ambos homossexuais, com a luta LGBT. Entre as
matérias selecionadas no levantamento de notícias, os dois se pronunciaram na reportagem sobre a declaração homofóbica de Levy Fidelix, repreendendo a fala do político. Da mesma forma, os entrevistados 15 e 1710, ambos homofóbicos, registraram
posicionamentos na mesma postagem opondo-se a relacionamentos homoafetivos e
defendendo a candidatura de Jair Bolsonaro para a campanha presidencial de 2018.
As entrevistas mostram que é preciso um assentimento prévio para que os respondentes decidam se manifestar no Facebook. Aqueles cujas opiniões corroboram
as dos demais usuários que estão comentando em determinada postagem se sentem
mais à vontade para expor seus pontos de vista. No sentido oposto, respondentes que
não compactuam com o posicionamento majoritário ficam acuados e até optam por
deixar de registrar o que pensam (conforme ocorreu com as colaboradoras 7 e 20 e os
colaboradores 8, 18 e 20).
Com isso, constatou-se que, no caso do Facebook, não se confirmaram os efeitos positivos atribuídos por Coelho e Costa (2013) às mídias sociais. Segundo os autores, essas ferramentas seriam capazes de expandir o escopo do debate e a qualidade
da discussão. Mas, neste estudo, observou-se que isso ocorre de forma limitada. O
que perdura é a repetição de ideias e posições. Ainda que o Facebook seja um meio
propício para a criação de novos espaços de debate, para o exercício de pressão e
de influência no processo de comunicação política e para a elaboração de políticas
públicas (SEBASTIÃO; ELIAS, 2012), a maior parte dos respondentes restringe-se a
expor reclamações e insatisfações genéricas em comentários de páginas de jornais na
rede social ou compartilhando notícias no próprio perfil, mas sem tomar medidas
mais eficazes para se opor às causas.
Os grupos acabam fechados somente entre quem têm opiniões similares. O
espaço de comentários dos jornais no Facebook é uma forma que os entrevistados
encontram de reforçar suas visões, em busca de aprovação. Mas os debates são rasos,
em decorrência da lógica da timeline, em que o conteúdo passa e logo cai no esquecimento (PORTO, 2015) e também do baixo interesse dos entrevistados em aprofundar
e qualificar a discussão.
Dessa maneira, as condições que levam os colaboradores a expor suas posições
na rede social são compostas por um conjunto de fatores: afinidade ou proximidade
com a temática em questão; grau de satisfação ou insatisfação com o conteúdo divulgado; posicionamento dos demais usuários; referências culturais partilhadas com
os demais indivíduos envolvidos no contexto; horário e ambiente em que a interação
ocorre.
Nota-se, do período de publicação dessa matéria (2014) até a época da entrevista (2016) grande mudança
de postura do entrevistado 17, que desenvolveu inclinações a defender pautas mais à esquerda com o passar
do tempo.

10
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Ademais, é preciso destacar que o ativismo digital do grupo – embora, muitas vezes, seja superficial – não se limita a um tópico específico ou
mesmo a uma manifestação isolada. São pessoas que se interessam pelo debate político e procuram ser participativas nesse cenário de alguma forma, partindo de discussões sobre o tema no Facebook até diálogos político-ideológicos no âmbito familiar, com amigos e colegas. Não se pode chamar, de forma alguma, os entrevistados de “ativistas de sofá” (SEBASTIÃO; ELIAS, 2012).
Eles inserem-se nas práticas cotidianas e nas relações com o outro, em termos
de interação online, de duas maneiras: com indivíduos cujas ideias convergem com
as deles, os entrevistados têm posturas mais amenas e amigáveis, por vezes até entusiasmadas; já com indivíduos com ideias divergentes, os respondentes são mais impacientes e indispostos e acabam, eventualmente, por se envolver em discussões virtuais
e desfazer amizades no Facebook (os voluntários 4, 6, 14, 15, 16, 17 e 20 fazem relatos
do gênero).
Embora, conforme já ressaltado, todos os respondentes se classifiquem como
moderados e compreensíveis frente a opiniões diferentes das suas, são poucos os que
se colocam à disposição para dialogar com quem pensa de forma distinta. Somente
os entrevistados 14 e 16 disseram fazer esse exercício e até gostar de desenvolvê-lo.
No ambiente offline, as interações modificam-se, tornando-se mais contidas
quando os posicionamentos divergem de pessoas conhecidas, como familiares, amigos ou colegas de trabalho/faculdade. Há uma maior disposição em ouvir o outro e,
por vezes, até de compreendê-lo (conforme relata o entrevistado 14, ao contar da situação em que convenceu um parente extremamente machista, segundo ele, da existência da cultura do estupro). Em especial, se a visão oposta à do entrevistado partir de
um grupo em que ele é exceção (conforme já citado: caso do entrevistado 17, outrora
conservador e machista, em meio a sua turma de faculdade com muitas mulheres
progressistas e feministas).
Nota-se que o outro em presença física ganha ênfase no esforço dos entrevistados de agirem de forma mais moderada nas interações. Eles procuram esquivar-se
de desgastes presenciais, enquanto que, no ambiente digital, estão mais propensos a
discutir e discordar com seus interlocutores. Tal postura pode se justificar como uma
maneira de buscar preservar as relações já existentes e consolidadas (familiares e amigos) ou os contatos inevitáveis (como colegas de trabalho). Isso porque é perceptível a
propensão dos respondentes em confrontar desconhecidos via mídias sociais ou portais de notícias, ao passo que, frente a debates com conhecidos, eles relatam tentar
entrar em consenso, cessar a discussão ou relevar os desentendimentos.
No entanto, com desconhecidos, os entrevistados, principalmente os mais conservadores, não são tão receptivos e amigáveis. Essa postura independe dos universos
online ou offline. Notou-se, entre os comentários no Facebook, que alguns entrevis-
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tados provocam estranhos e inserem-se em situações desconfortáveis de embate político-ideológico com pessoas com quem não possuem qualquer vínculo. É o caso do
colaborador 16, que assumiu que procura “provocar” usuários que pensam diferente
dele, a fim de impulsionar o debate.
Com essas práticas de posicionamentos e até de militância política, os respondentes esperam estar agindo de forma a influenciar outros usuários do Facebook e, de
algum modo, a conjuntura política (quando procuram por páginas de partidos e de
políticos), além de buscarem nisso uma espécie de autoafirmação – há, em suas posturas, certa – e, por vezes, muita – necessidade de aprovação. Mas o ativismo surge,
principalmente, de alguma contrariedade, um descontentamento. Eles não aprovam
determinado evento ou postura da classe política e encontram nas mídias sociais um
meio de expressar o que lhes incomoda. Exemplo claro disso são os frequentes protestos de entrevistados relativos aos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e
aos casos de corrupção divulgados pela mídia hegemônica.
As manifestações na plataforma consistem em formas de lidar com a política, da perspectiva dos usuários, a partir do instante em que lhes permite externar
posturas sobre pautas que os afetam em alguma medida. Ao serem vistos, lidos, comentados e até compartilhados, os usuários sentem-se mais próximos da dinâmica
política. Somado a isso, eles absorvem ideias alheias, assim como esperam que outros
indivíduos interiorizem as noções que eles propõem. Há diversos motivadores que
os levam a expor posicionamentos na rede, entre os principais, destacaram-se: indignação; identificação (com os demais usuários envolvidos no debate); tentativa de
acarretar reflexão ou mudanças sociais; e anseio por reconhecimento.
Os hábitos de usos políticos que os entrevistados dão ao Facebook provocam
neles a sensação de participação cidadã. Mas, quando se trata de efeitos acarretados
na opinião desse grupo, o que se constata, na maior parte do tempo, é que a forma
como eles conduzem seu ativismo digital faz com que posicionamentos prévios apenas sejam reforçados. A maior parte deles defronta-se pouco com ideias diferentes
das suas ao navegar na Web – com colaboração do algoritmo do Facebook – o que
provoca certo comodismo na maneira como eles procuram se informar (as fontes são
pouco variadas).
A condução que os entrevistados dão ao seu ativismo digital traz algumas perdas, em especial, ao se tratar da marginalização de grupos específicos – como pessoas
negras, LGBTs e mulheres – presente em diversos discursos. A restrição de acesso a
conteúdos mais diversificados mantem parte deles longe dessas questões. Além disso,
há uma explícita dicotomia do bem e do mal que alimenta estereótipos tanto entre a
direita, quanto entre a esquerda.
Com os respondentes mais adeptos à direita, essa ideia volta-se para universos
que não se enquadram na pré-definição conservadora de família tradicional, pauta-
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da por preceitos religiosos, sexistas e homofóbicos. Nessa conjuntura, por exemplo,
quem comete delitos – “os bandidos” – passa a ser visto como um inimigo cruel,
ignorando-se o contexto histórico-social que leva a pessoa a agir daquela forma. Já
para a esquerda mais correligionária, o capital e o sistema que o sustenta são necessariamente perversos, não havendo espaço para qualidades na economia de mercado.
Entretanto, também se pode apontar aspectos positivos advindos desse ativismo, uma vez que os hábitos de se envolver com temáticas políticas no Facebook
desenvolvem alguma consciência democrática e participativa nos entrevistados e os
impulsionam a acompanhar de forma mais atenta as pautas políticas. Ainda que o envolvimento de parte deles seja incipiente e pouco aprofundado, outros se apropriam
da Internet como ferramenta para potencializar seus conhecimentos. A despeito disso, o simples fato desse ativismo digital despertar e alimentar o interesse do grupo
por política e os fazer pensar e debater (on e offline) o assunto já é um ganho em si.
Dessa forma, ao se correlacionar motivações e contextos de interação dos entrevistados à noção de ativismo político, depreende-se que a pesquisa trouxe alguns
resultados expressivos. O mais evidente deles é que os respondentes têm o hábito de
transitar por diferentes vertentes dos campos da esquerda e da direita, dependendo
da temática tratada. Em tal contexto, as vivências desses indivíduos, assim como as
influências culturais e da comunidade onde vivem (grupos de amigos, colegas e familiares) são essenciais para fazê-los assumir determinadas posturas ou até mudar de
ideia em relação a algum assunto.
Adiciona-se a isso a importância que os entrevistados, de forma geral, conferem a sua realidade local ou estadual, por meio do acompanhamento de noticiários
de suas regiões. Constata-se que, apesar de terem acesso a conteúdos de qualquer
lugar por meio da Internet, os voluntários preferem voltar-se para os acontecimentos
de suas cidades e estados. A presença do valor-notícia de proximidade (JORGE, 2008)
se sobressai, mesmo frente ao impacto das redes sociais (supostamente difusores de
conteúdos “globais”) (CASTELLS, 1999).
Já em termos de recepção de notícias, há um sentimento generalizado de desconfiança com relação à mídia. Com exceção de um entrevistado (12), o grupo indicou
que considera a cobertura dos jornais e noticiários tendenciosa e/ou sensacionalista,
o que os faz dar pouca credibilidade ao trabalho dos jornalistas. Além disso, diante
do debate sobre regulação da mídia, os entrevistados demonstram grande conservadorismo e desconhecimento. Ao serem perguntados a respeito, grande parte deles se
opuseram, baseados na argumentação de que se trataria de uma forma de censura.
Finalmente, constatou-se que parte dos respondentes buscam meios de se informar pela Internet que extrapolam a mídia tradicional. Os blogs e portais de jornalismo alternativo, além de páginas do Facebook – muitas vezes relacionadas a esses
mesmos canais –, estão entre as opções mais citadas. Nessa dinâmica, o Facebook
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atua como um facilitador do processo, como agregador de conteúdos e instrumento
que simplifica o acompanhamento de notícias. Em resumo, é uma ponte de acesso.
Conclusões: esmiuçando opiniões, posturas e seus desdobramentos
Com base nos procedimentos metodológicos e, posteriormente, a partir da
análise de entrevistas, averiguou-se que há uma constante integração dos universos
da vida comum e das mídias (tradicionais e sociais) dos respondentes. Essas relações
desencadeiam as formas de construção de uma opinião pública, percorrendo uma
linha do micro ao macro, por meio de múltiplas mediações. Os veículos midiáticos
pautam os debates e servem de pano de fundo na rotina dos usuários, mas suas ideias
e posturas são delimitadas, sobretudo, por interações interpessoais.
Dessa forma, mais do que alicerçados em posições rígidas e demarcadas, os
usuários demonstram fluidez em suas manifestações, sobrepondo à noção de campo
ideológico a possibilidade de fazer negociações discursivas a depender do interlocutor. Em diferentes momentos, eles superam a escala direita/esquerda em prol de
alinhamentos por meio de agendas e temas de interesse (como livre mercado/Estado
intervencionista; meritocracia/oportunidade e estímulo; família tradicional/diversidade sexual etc.).
Em tal conjuntura, o Facebook funciona como principal ferramenta de informação política dos entrevistados: treze deles relataram utilizar a rede social como
principal fonte de notícias. Dentre o total de usuários, onze foram aqui considerados
ativistas digitais assíduos (que comentam ou compartilham conteúdos políticos ao
menos uma vez por dia); um foi tido como ativista digital com atuação mediana
(pois comenta ou compartilha informações sobre política de uma a quatro vezes por
semana); outro atua de forma pouco frequente (de uma a quatro vezes por mês); e os
demais (sete pessoas) deixaram de se manifestar por se sentirem acuados ou por se
sentirem frustrados no exercício do ativismo digital.
Em suma, são os contatos, diálogos e convívios com outras pessoas – no âmbito offline: familiares, amigos, colegas, conhecidos; no online: amigos nas mídias
sociais, usuários desconhecidos e personalidades ou figuras de relevo – que orientam
os posicionamentos dos respondentes e ajudam a moldar seus perfis como ativistas.
A atuação política da maior parte deles consiste na leitura de notícias, na formação
de opiniões advindas de diferentes fatores (como mídia, visões de outros indivíduos,
outros estímulos externos em termos sociais, culturais, financeiros) e no posterior debate dentro e fora da rede. Tal prática conta com esporádicas participações em eventos e atos políticos (como manifestações). Ainda assim, o ativismo surge no universo
da Internet e alcança as interações dos voluntários que transcorrem pessoalmente,
mesmo que isso aconteça somente com grupos de pessoas próximas, já pertencentes
as suas esferas de convivência.
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Nesse sentido, ressalta-se que a escolha de classificar a totalidade dos entrevistados como ativistas digitais se choca com as múltiplas, ainda incipientes e não consensuais definições desse gênero de ativismo. A proposta deste trabalho está voltada
para o entendimento de que interações político-ideológicas do público do Facebook,
que partem de postagens, comentários e compartilhamentos, tratam-se de manifestações políticas e levam ao desempenho de práticas de cidadania (ALDÉ, 2011; 2013).
No que tange aos hábitos de acompanhamento de notícias dos entrevistados,
eles abrangem, essencialmente, a leitura da linha do tempo no Facebook. Os colaboradores não costumam, de forma geral, recorrer às páginas dos veículos na rede social. Optam por seguir a dinâmica da rede social (lendo a sequência de postagens) ou
buscar os portais de notícias na própria Web. Eles exercem essa atividade de acompanhamento de conteúdo pela plataforma com frequência e a partir dos mais diversos
ambientes: casa, trabalho, meio de transporte (ônibus/metrô), quando estão na rua.
O exercício é feito, portanto, por meio do celular e do computador. A ocasião mais
corriqueira de procura por informações no Facebook é em momentos de ociosidade
ou com o intuito de descansar. Os entrevistados procuram notícias pela rede social
para espairecer e, simultaneamente, manterem-se a par dos acontecimentos.
Averiguou-se que o interesse por política dos entrevistados despontou, notadamente, de 2013 em diante, tendo a Internet como elemento motivador disso, segundo
eles próprios. O engajamento do grupo diante de mídias sociais e no Facebook parece
alterar a vida e a rotina deles à medida que os torna mais informados a respeito do
cenário político nacional e de suas regiões e municípios. Os entrevistados manifestam proatividade na Web e nos seus círculos de convivência, mas a maior parte deles
limita sua atuação política a esses espaços. Isso, porém, não os torna menos empoderados, uma vez que, entre eles, há um sentimento generalizado de que interagir com
temáticas políticas na Internet faz deles cidadãos mais atuantes, nem que seja em seus
meios sociais.
Tal constatação alimenta o debate em torno da Internet como ferramenta de
ativismo ou passividade diante da política. Percebeu-se que o ativismo digital é valorizado pelos entrevistados. A prática os faz sentir mais participativos no âmbito
democrático, além de mais politizados. Isso implica o fato de, muitas vezes, eles não
necessariamente sentirem vontade de expandir esse exercício para o universo offline. Não raro, os colaboradores mostravam-se satisfeitos com sua atuação restrita às
mídias sociais e, no máximo, compartilhada externamente com amigos, familiares e
conhecidos em conversas informais. Ainda assim, suas formas de ativismo extrapolam grupos de contato direto e alcançam, por meio da rede, pessoas não inseridas em
suas rotinas de modo direto.
No que diz respeito à forma com que os voluntários gerem seus posicionamentos políticos na mídia social e nos diferentes contextos de interação da vida cotidiana,
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é possível observar um esforço dos indivíduos em avaliar em que medida e até que
ponto eles podem expressar seus posicionamentos quando inseridos em determinado
ambiente ou grupo. Quando se trata do espaço offline, essas demarcações de limites
são mais acentuadas e os usuários evitam com maior empenho o embate e as divergências. Já em espaços online, há uma maior disposição dos respondentes para debater e até discordar de outros usuários, uma vez que se encontram protegidos pelo
caráter etéreo das relações digitais.
Logo, nota-se grande preocupação dos respondentes em preservar suas relações
familiares frente a discordâncias e desentendimentos. Há maior flexibilidade quando
surgem divergências entre parentes e os colaboradores procuram relevá-las ou contorná-las. Por vezes, o rompimento ocorre apenas no âmbito online, por mídias sociais,
mas as aparências são mantidas pessoalmente (conforme relatam os entrevistados
6, 14 e 16). Entre amigos, colegas e, especialmente, meros conhecidos, existe maior
propensão para contrariedades, o que resulta, muitas vezes, na ruptura de relações no
universo digital (excluindo ou bloqueando um ao outro das plataformas) e na eventual perda de contato face a face.
Como já mencionado, os posicionamentos sociopolíticos desses usuários não
são estáticos ou inteiramente presos a um campo ideológico, costumando perpassar
vertentes e opiniões atreladas à linha política oposta a que seguem. Mas, de forma geral, ajustam-se claramente a um ou a outro segmento ideológico. Nesse sentido, constatou-se que os respondentes mais à direita se apoiam em argumentações baseadas
em ideais individualistas, com maior foco em como as decisões vão afetar suas próprias vidas ou a de grupos aos quais pertencem; já os colaboradores mais à esquerda
sustentam uma orientação coletivista, com vistas a englobar a sociedade como um
todo nas mudanças que defendem. Ademais, os indivíduos que aceitaram participar
da pesquisa se mostraram pessoas abertas ao diálogo, ao menos minimamente – ainda que, nem sempre, recebam com tranquilidade posições distintas das suas.
Outro fator que despontou com as entrevistas foi uma perceptível resistência dos
voluntários categorizados mais à direita em se classificarem como tal – o que não se repete em meio àqueles à esquerda. Em contrapartida, esses últimos carregam certo preconceito com relação ao campo no qual se enquadram, conforme apontam suas falas.
Os posicionamentos dos voluntários são convertidos em um tipo específico de
ação política – o ativismo digital – quando a prática da capacidade argumentativa
desses indivíduos se amplia e passa a atingir um número mais significativo de pessoas
ou de setores da sociedade que não pertencem ao círculo direto de contatos do entrevistado (amigos, familiares, conhecidos), como, por exemplo, outros usuários de
mídias sociais e atores políticos.
As conclusões da pesquisa, todavia, são perpassadas pelas limitações do estudo. Sabe-se que o levantamento, ao delimitar uma quantidade restrita de notícias
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(apenas oito), acabou por ser excludente com outras temáticas igualmente relevantes
no debate político e também de destaque à época do recorte temporal.
Enfrentou-se também problemas técnicos, como o fato de a rede social suprimir postagens depois de passado algum tempo que o conteúdo foi publicado e em
decorrência da grande quantidade de atualizações dos usuários (nesse caso, os quatro
jornais escolhidos para fazerem parte da pesquisa). Até dificuldades espaciais – a
grande abrangência da investigação –, sociais e econômicas – o fato de o estudo restringir-se somente a quem tem acesso à Internet, além de tempo, disponibilidade e
estímulos para se interessar por política.
Apesar das restrições, optou-se por buscar tratar o objeto de uma perspectiva
qualitativa e interacionista, apoiada na sociologia dos usos e das audiências, abordagem pouco utilizada nesse tipo de pesquisa. Além disso, entendeu-se que, a despeito
das dificuldades, foi possível atingir o objetivo essencial da pesquisa, que era chegar
ao público, tentar alcançá-lo, ouvi-lo e compreendê-lo.
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RESUMO
Temos acompanhado cotidianamente a disseminação de uma imensa gama de páginas de todos os matizes político-ideológicos no Facebook, hoje considerada uma mídia
disseminadora de discursos contra-hegemônicos e de discursos das chamadas mídias
tradicionais ou grande mídia. Apropriando-se das potencialidades das tecnologias da
informação e da comunicação, os atores políticos ganham grande visibilidade nesse
dispositivo, e é no Facebook que esses atores ainda têm a liberdade de reagir aos discursos que consideram contrários ao seus e aos de seus pares, ou seja, reagir aos discursos
que têm um ponto de vista ideológico diferente daquele do seu grupo de pertencimento, projetando assim um ativismo que é característico das sociedades em rede. É nesse
sentido que neste trabalho pretendemos discutir como as páginas Esquerda Revolucionária, Quebrando o Tabu, Socialista Morena e Mídia Ninja no Facebook elaboram
estratégias de produção dos chamados discursos de esquerda. Ainda discutimos, neste
trabalho, a partir da teoria da enunciação de Alain Rabatel (2005; 2009; 2016), se os
pontos de vista (PDV) assumidos pelos locutores/enunciadores, sejam eles principais,
ou secundários, podem ser considerados mecanismo de argumentação e quais as posturas enunciativas estes adotam em favor de uma orientação argumentativa que privilegie
os múltiplos discursos da esquerda, criando um discurso midiativista
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Introdução
Atualmente, vivemos a chamada “Era da Internet” (CASTELLS, 1992) e, de
certo modo, acreditamos que a utilização da tecnologia pode colaborar com a luta
por mais democracia e liberdade, apesar de não termos garantia alguma de que o
efeito da tecnologia em nossa sociedade será sempre positivo. Entretanto, sabemos
que é imperativo afirmar, assim como o faz Emediato (2015, p. 172), que a Internet,
em especial as redes sociais, abriram a possibilidade para que o homem pudesse “[...]
tomar a palavra, sem pedir permissão, nesta ágora cibernética de retórica virtual”.
Naturalmente, com tamanho acesso e condições de manifestações em diferentes “culturas políticas”1, as pessoas compartilham visões pessoais, impressões de
mundo e todo tipo de interação, em especial no Facebook, escolhido como o dispositivo midiático a ser analisado neste trabalho. Fundado em 2004 por estudantes da
Universidade de Harvard, a plataforma tornou-se a mais popular entre as mídias sociais. Em 2014, o Facebook já contabilizava mais de 1 bilhão de usuários ativos. Não
é exagero afirmar também que a mídia se tornou uma das mais importantes para a
comunicação política nos últimos anosm ao atrair atores sociais e políticos, instituições públicas, partidos, movimentos sociais que produzem, interagem, consomem e
fazem circular informações.
No Facebook, esses atores sociais ainda têm a liberdade de reagir aos discursos
que consideram contrários ao seus e aos de seus pares, ou seja, reagir aos discursos
que têm um ponto de vista ideológico diferente daquele do seu grupo de pertencimento. Percebemos, nesse sentido, que a plataforma se tornou um grande amplificador e
reverberador de grupos de vozes que partilham as mesmas convicções.
Acompanhamos cotidianamente a disseminação de uma imensa gama de páginas de todos os matizes políticos no Facebook, que
é considerada, por muitos, uma mídia alternativa às convencionais.
Nesse ponto, faz-se necessário destacar em que posicionamento conceitual-teórico se assenta este artigo com relação à categorização do Facebook. O Facebook
deve ser considerado uma mídia alternativa, independente ou contra-hegemônica?
Na perspectiva de Rendeiro (2003), para ser categorizada como uma mídia alternativa, é necessário haver diferenciação na práxis jornalística com relação à forma
e ao conteúdo dos meios de comunicação tradicionais, entre eles destacam-se a seleO termo cultura política é utilizado aqui como um conjunto de significados e valores político-ideológicos
compartilhados em uma sociedade.
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ção das notícias, as fontes e, principalmente, o enquadramento (framing). Entretanto,
o uso desse conceito, apesar de revelar um caráter de oposição à mídia tradicional,
demonstra também que o setor midiático tradicional consolida sua posição dominante, o que acaba por manter as mídias alternativas sempre à margem.
Para John Downing (2002), o termo mídia alternativa não dá conta da pluralidade das mídias que combatem os grandes conglomerados de comunicação. Downing propõe o termo “mídia radical” para identificar aquelas que privilegiam os interesses sociais sobre as instituições. Segundo ele, mídias que explicitamente formam a
consciência política por meio do esforço coletivo.
Como salienta Downing (2002), a mídia radical seria, em geral, de pequena
escala e de variados matizes. Elas expressam uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas. “Não apenas fornece ao público os fatos que lhe
são negados, mas também pesquisa formas de desenvolver uma perspectiva de questionamento do processo hegemônico e fortalece o sentimento de confiança do público em seu poder de engendrar mudanças construtivas.” (DOWNING, 2002, p. 50).
Na esteira de Downing, a proposta de mídia defendida neste artigo alinha-se a
um modelo que privilegia o potencial do Facebook como transformador e como instrumento reflexivo de práticas de comunicação em redes sociais e, por isso, achamos
pertinente falarmos em mídia contra-hegemônica. O termo contra-hegemônico surge
com Gramsci e diz respeito a um conjunto de práticas que visam a transformação
social a partir da disseminação de novos valores e visões de mundo. Para Gramsci, a
hegemonia alcançada por meio da dominação e implementação de um conjunto de
valores e pensamento se faz dominante de maneira tácita. Acreditamos que as páginas que nos propormos analisar ajudam a criar essas novas representações de mundo.
Pensar o Facebook como mídia contra-hegemônica ajudar a reforçar o argumento do senso comum de que a informação, principalmente a das chamadas mídias tradicionais ou de referência, reflete, em alguns casos, uma inclinação intencional para favorecer uma perspectiva, um
quadro de referências ou grupos de interesses sociais, uma posição política-ideológica. Mas é um fato que o Facebook está cada vez mais sendo utilizado para
rebater esse suposto favorecimento e que, ao fazê-lo, essas páginas adotam uma posição adversária a todas as outras perspectivas e interesses presentes no universo discursivo de uma determinada sociedade. Falamos em suposto favorecimento porque no
Brasil ainda não há pesquisas e estudos científicos que comprovem esse favorecimento. Apesar de compartilharmos como se fosse uma evidência com provas empíricas
a noção que a mídia de referência é de direita e inimiga de posições politicamente
progressistas, que são as de esquerda.
Nos Estados Unidos, a sensação de que a mídia favorece um determinado grupo político ou ideológico não é diferente. Entretanto, lá há apenas dois partidos políticos (Republicano e Democrata), o que torna muito mais fácil identificar a qual
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matiz ideológico os partidos pertencem. Há ainda nos EUA, vários estudos que se
debruçam sobre a questão, dentre eles, os de Tien-Tsung Lee na Universidade de
Comunicação do Kansas, que apontam que no país predomina o chamado “mito da
mídia liberal”, com os adeptos do partido Republicano, mais conservadores, defendendo a tese de que a mídia tradicional tem inclinações democratas e liberais (LEE,
2005), o que pode ser comprovado com os recentes episódios envolvendo o presidente
Donald Trump e a rede de televisão CNN, a quem acusa de ser parcial e de mentir2.
Em outro trabalho do Pew Research Center3, de 2011, percebeu-se que nada
menos que 66% dos americanos achavam que as notícias publicadas não eram corretas, 80% acreditavam que os meios de comunicação são influenciados por organizações e indivíduos poderosos, e 77% consideravam que o jornalismo sempre favorece
um dos lados (GLYNN; HUGE, 2014).
O fenômeno tem nome, chamado (media bias), é muito utilizado pela Ciência Política como a hipótese de que a distorção política do noticiário é uma atitude
explicável tendo em vista a psicologia social. (GOMES, 2011). Em resumo, para os
estudiosos do media bias, as explicações acerca do funcionamento dos meios de comunicação, ou acerca dos seus efeitos no público, não se encontram nem na lógica,
nem na empiria, como se supõe comumente, mas são meras crenças provenientes da
psicologia dos grupos, de uma coletividade. (VALLONE et al., 1985).
O fato é que, assim sendo, nada mais natural do que atacar a mídia supostamente adversária no Facebook e produzir um discurso que seja conveniente ao próprio lado.
São as estratégias de produção desses discursos nas páginas intituladas Esquerda Revolucionária, Quebrando o Tabu, Socialista Morena e Mídia Ninja que nos
interessam neste ensaio. Qual é a condição enunciativa dessas páginas? Os pontos de
vista (PDV) assumidos (locutores/enunciadores), sejam eles principais, ou secundários, podem ser considerados um mecanismo de argumentação? (RABATEL, 2005).
Desse modo, foi intenção da pesquisa observar três pontos específicos:
a) como classificar as temáticas ou pautas de cada postagem observada nas
páginas;
b) as posições enunciativas assumidas pelo locutor-enunciador (L1/E1) principal em relação aos pontos de vista (PDV) atribuídos a enunciadores secundários (e2);
c) se há diferentes vozes presentes nos discursos e quais as posturas enunciativas
elas adotam em favor de uma orientação argumentativa.
Em um desses episódios, Donald Trump publicou no Twitter um vídeo no qual aparece agredindo uma
pessoa com o logotipo da rede CNN no lugar do rosto. As imagens são de 2007, quando Trump era apresentador do reality show O Aprendiz, e o homem derrubado é Vince McMahon, dono da World Wrestling
Entertainment (WWE), empresa que promove shows de luta livre.
3
Disponível em : <http://www.pewresearch.org/>. Acesso em: 20 out. 2015.
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Para tanto, foram coletados e analisados4 os dados das páginas já mencionadas durante todo o mês de março de 2017. A coleta de dados foi feita com o auxílio
da ferramenta FanpageKarma. A escolha pelo mês de março se deu em função de
acontecimentos já previstos marcados para o período, como o Dia Internacional da
Mulher e duas manifestações contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária, então
em votação no Congresso Nacional. Ao todo, foram coletadas 2.466 publicações.
Utilizamos um recorte de quatro enunciados que, neste trabalho, exemplificaram a descrição e análise dos dados. Também selecionamos algumas estratégias linguísticas que encontramos nos posts e que nos ajudaram a responder às questões que
propusemos inicialmente. São elas: a) modalizadores semânticos, como expressões
adjetivadas e de avaliação e advérbios; b) índices de pessoas; c) tipos de fala (discurso
direto, discurso direto livre, discurso indireto etc.); e d) operadores argumentativos.
1 A questão do ponto de vista (PDV)
São variados os recursos inscritos na língua que são relevantes para a construção
dos pontos de vista (PDV) em um discurso. Estão entre eles os tempos verbais, recursos
modalizadores, formas do discurso, etc. Dessa maneira, segundo Rabatel (2005), não
existem marcas específicas do PDV, todavia, variadas estratégias linguísticas que atuam
na construção do discurso. O autor revela que é possível imputar um PDV para os enunciadores em segundo plano (e2), mesmo que eles não tenham falado nada.
Nesse contexto, podemos considerar que, para Rabatel (2005), há diferentes
modos de representar um PDV e eles estão diretamente ligados à maneira que se manifestam nos discursos locutor e enunciador. Essas relações entre PDV surgem a partir do modo como o locutor (L1) e o enunciador (E1), ou seja, locutor e enunciador
principais, como produtores de discurso, colocam-se em relação ao PDV de outros
enunciadores (e2), ou seja, como se posicionam em relação ao discurso de outros.
(RABATEL, 2005).
O que é dito no discurso pode ser assumido pelo locutor/enunciador principal,
o qual é encarregado de gerenciar os dizeres ou a responsabilidade enunciativa que
pode ser atribuída pelo locutor a outros enunciadores. Na perspectiva de Rabatel
(2005), destaca-se a postura enunciativa de coenunciação que para o autor é coprodução de um PDV comum e partilhado por L1/E1 e um enunciador em segundo plano
(e2).

Em um contexto interacional, particularmente nas interações orais (mas também
na escrita, em contexto de discurso relatado), é desejável que o enunciador principal seja também aquele em relação ao qual se determinam outro locutores/anti ou
coorientados em relação ao principal; neste caso, entram em jogo marcas interacionais, sobretudo, quando os locutores coproduzem um PDV comum partilhado

4

Todo o corpus desta pesquisa foi coletado pelo jornalista Rodolpho Dalmo.
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(coenunciação) ou quando o PDV de um dos locutores se impõe ao seu parceiro, que
o retoma, o amplifica, sem por isso partilhar necessariamente esse PDV que, por
sua posição dominante, pode ser considerado como sobre-enunciador (cf. Rabatel,
2003b, 2004b) (RABATEL, 2005, p. 43).

Rabatel (2005) explica que o locutor é a primeira instância que produz materialmente os enunciados, o que acaba aproximando a noção de locutor da noção de
vozes do discurso (RABATEL, 2005). Já o enunciador é a instância que se posiciona
em relação aos objetos do discurso aos quais ele se refere, e ao fazê-lo é que eles tomam a responsabilidade para si.
Consideramos, então, que um locutor de um determinado PDV nem sempre
é a fonte enunciativa do dizer, pois não se trata, necessariamente, da instância que
assume o conteúdo dito ou de uma determinada representação. Em seu trabalho de
2005, traduzido por Emediato (2013), e também em Homo Narrans de (2016), Rabatel afirma que os estudos linguísticos têm mostrado que L1/E1 (locutor/enunciador principal) mobilizam estratégias linguísticas de atribuir uma posição a outros
enunciadores ou hierarquizar um PDV de enunciadores em segundo plano. Assim,
pode-se dizer que há enunciadores mais importantes que outros do ponto de vista
da encenação discursiva do conteúdo. L1/E1 seria para Rabatel aquele que assume a
responsabilidade enunciativa dos PDV, aquele a quem se atribui um grande número
de PDV e uma posição argumentativa mais valorizada.
Não trataremos da questão da hierarquização dos PDV neste ensaio porque
não analisamos as interações e os comentários feitos entre os interlocutores das páginas, bem como porque as postagens escolhidas para exemplificação neste trabalho
trazem um número limitado de enunciadores, uma vez que não tivemos acesso aos
links de matérias e textos completos a que as postagens fazem referência.
2 O discurso político de esquerda
O discurso, que é o poder comunicativo da instância política, talvez seja uma
das peças fundamentais para a chegada e/ou permanência dos políticos e dos partidos no poder, visto que essa instância utiliza a todo tempo a razão e a emoção
para seduzir ou persuadir a instância cidadã (CHARAUDEAU, 2006). É importante
salientar que, no âmbito político, a ação caminha lado a lado com a palavra, e que
a guerra de narrativas ou polarização de discursos entre direita e esquerda no Brasil,
que temos acompanhado com maior ênfase nos últimos três anos, tem como objetivo
justamente permanecer no poder.
O poder comunicativo remete à busca pela dominação legítima — que, sem
necessariamente justificar a violência, garante o acesso da instância política ao poder,
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ou sua manutenção nessa posição —, pois ela se encontra permanentemente ameaçada por uma sanção física (golpe de Estado), institucional (derrubada do governo) ou
simbólica (descrédito). (CHARAUDEAU, 2006).
Ainda segundo Charaudeau (2006, p. 21), “[...] o governo da palavra não é tudo
na política, mas a política não pode agir sem a palavra.”. E, como no campo político,
o sujeito enunciador está sempre buscando a legitimidade, os produtores desse discurso devem utilizar a “regra dos quatro Cs” (ser claro, curto, coerente e crível) como
pilares do seu trabalho. No que consistiria, então, o discurso político?
Concerne a tudo o que toca à organização da vida em sociedade e ao governo da
coisa pública. [...] o que define o contrato do discurso político é a partilha entre a
instância política e a instância cidadã de um mesmo ideal de sociedade: a primeira
o propõe; a segunda o reivindica. O objetivo de busca da ação política é um “bem
soberano” que une essas duas instâncias em um pacto de reconhecimento de um
“ideal social” que é preciso querer atingir e para cuja obtenção é preciso dar-se os
meios. (CHARAUDEAU, 2006, p. 189).

O discurso político também é um poderoso mobilizador de imaginários, sobretudo, quando esse discurso é potencializado pela mídia. Segundo Charaudeau (2006),
o termo imaginário apresenta diferentes sentidos conforme a sua posição no campo
do pensamento filosófico. Já o conceito de imaginário sociodiscursivo, afirma Charaudeau, tem suas bases no conceito de imaginários sociais de Cornelius Castoriades,
que se refere aos imaginários como a capacidade de simbolização da realidade por
um determinado domínio de prática social por um grupo. (CHARAUDEAU, 2006).
Ainda na perspectiva de Charaudeau (2006, p. 197), os imaginários são um sistema de representação cognitivo discursivo que organiza sistemas de saber nos quais
se diferenciam os saberes de conhecimento e os saberes de crença, cujo fundamento
constitui os chamados imaginários sociodiscursivos.
É importante ressaltarmos o que neste ensaio estamos chamando de “esquerda
política”, tendo em vista que na China temos uma esquerda, na Suíça outra, nos EUA
outra, etc. Charaudeau (2006, p. 298-299) mais uma vez nos ajuda a explicitar bem
esse ponto no que diz respeito ao discurso político da esquerda na mídia:
Se considerarmos o discurso da esquerda dita clássica, perceberemos a ausência de
referências a uma sociedade igualitária que deveria se tornar realidade em razão da
luta do povo explorado contra os possuidores exploradores. Não há mais esse discurso da mística da classe operária [...]; nem de mística do igualitarismo [...]; nem
de mística do triunfo do povo sobre o burguês, sendo que o próprio conceito de povo
mudou de significado (ele não é mais reservado de forma exclusiva aos operários ou
aos trabalhadores, mas abrange o conjunto das categorias sociais; nem de mística,
enfim, de uma transformação da sociedade como motor das lutas populares). Agora, vemos um discurso que não mais se inscreve em uma perspectiva histórica nem
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mais propõe a utopia, e que pode conduzir a certo desencantamento dos setores
militantes.

O professor e cientista político Wilson Gomes (2012)5 identifica três esquerdas
possíveis.
a) A esquerda da “primeira geração republicana”. Para Gomes (2012), esta surgiu com a origem da democracia liberal na Europa e, conforme o seu mito de
origem, tira o seu nome do fato de referenciar-se a um grupo que se sentava à
esquerda no Parlamento francês. Para essa esquerda, a democracia é um sistema que se apoia sobre dois princípios: igualdade política e liberdade política.
Na democracia moderna, a esquerda representa aquela posição republicana que:
a) considera que a Igualdade Política precisa produzir também (mais) igualdade
ou justiça social; b) considera que a forma institucional da comunidade política,
o Estado, é um instrumento básico para a promoção da justiça social. Isto é o que
significa ser de esquerda em qualquer sistema republicano: você defende liberdade
e igualdade política, mas considera que uma sociedade justa é aquela é quem, além
disso, exista igualdade social. Quanta igualdade social é essencial haver, quanto o
Estado precisa se empenhar nisso, se se trata de igualdade de bens ou igualdade de
oportunidades… tudo é discutível e variável, mas ninguém é de esquerda se não for
contra a desigualdade social. (GOMES, 2012, p. 1).

b) A “esquerda da Segunda Geração”, pós-marxista, mantém os dois subprincípios sobre a justiça social, mas, como ela é mais socialista que republicana,
defende que toda democracia autêntica tem que ser direta e partir das forças
autênticas da sociedade estão na base social. Nesse sentido, o lucro e propriedade privada não são nada mais que uma maldição, uma vez que são frutos do
“sangue do trabalhador”. Há na esquerda de segunda geração, segundo Gomes (2012), uma simpatia automática com as formas de luta dos trabalhadores.
“Igualdade política e liberdades são menos importantes do que a igualdade
social” (GOMES, 2012, p. 1).
c) Já a “Esquerda de Terceira Geração” considera que deve haver justiça social,
sim, mas sem flexibilizar a liberdade e a igualdade políticas. Ela não atua na
base social, como a esquerda anterior, mas nas minorias políticas e na proteção
de direitos dos grupos mais vulneráveis. Nesse sentido, ela admite capitalismo e lucro, mas acha que tudo tem que ser guiado por valores relacionados à
igualdade política e à justiça social. Para Gomes (2012), ela é menos socialista
Disponível em: <http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2012/05/de-que-esquerda-voce-e-texto-de-wilson-gomes/>. Acesso em: 20 out. 2015.
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e mais iluminista e tem mais interesse na igualdade de oportunidade do que na
distribuição igualitária de bens. Também é favorável ao respeito das diferenças.
Um ponto que parece ser consenso entre os estudiosos da questão da esquerda
política é a necessidade de se distinguir velha e nova esquerda. O ex-ministro Bresser-Pereira (2000) afirma que o contrário disso seria assumir que no Brasil não existem as clássicas contradições entre direita e esquerda, é alegrar os conservadores que
dizem ser centro. Ele afirma que esse espectro mais extremo acreditava que a classe
trabalhadora estava para a esquerda como a classe capitalista estava para a direita.
“Se no tempo de Marx essa dicotomia simples podia fazer algum sentido, não o faz
hoje” (p. 1).
Outro ponto que Bresser-Pereira (2000) vê como crucial para a distinção dos
espectros políticos é a globalização. Segundo ele, para a Nova Direita “[...] a globalização é uma oportunidade; para a Velha Esquerda, uma ameaça; e para a Nova
Esquerda, um desafio. (p. 144)” Bresser-Pereira (2000) afirma que, como esquerda e
direita mudaram, o centro também mudou e continuaria mudando no nosso século,
fazendo uma breve perspectiva do que estaria por vir
[...] A esquerda também mudou nos anos 80 e 90, rejeitando a nacionalização e
o planejamento, e afirmando o papel do Estado, no campo econômico, de complementar o mercado na coordenação do sistema econômico, e defendendo a sua
reconstrução e relegitimização. [...] nos anos 30, ele [centro] deslocou-se para a esquerda, nos 70 voltou-se para a direita. [...] A partir da “crise do mercado” dos anos
30, o centro voltou-se para a esquerda: o regime de políticas públicas tornou-se
keynesiano. A partir da “crise do Estado” dos anos 70, deslocou-se para a direita
neoliberal. Agora já é visível um novo e ainda tímido deslocamento do centro em
direção à esquerda, na medida em que a nova social-democracia (ou a Terceira Via,
como é chamada na Grã-Bretanha [...]) torna-se politicamente mais forte. Um deslocamento que, se confirmado, tenderá a reduzir relativamente os conflitos internos
dentro da esquerda, agora dominantes, enquanto na direita decadente surgem a desordem e velhas formas de nacionalismo, senão nazismo, emergem. (BRESSER-PEREIRA, 2000, p. 145).

Para deixar mais claro o que diz em suas teses, Bresser-Pereira (2000) desenvolveu um QUADRO 1 com oito pontos e os respectivos posicionamentos, segundo ele,
da velha e nova esquerda e da nova direita nos países em desenvolvimento.
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QUADRO 1 – Velha e nova esquerda e nova direita no séc. XXI

Fonte: Bresser-Pereira, 2000, p. 168.
A velha esquerda não está interessada em reformar o Estado. Gostaria de tê-lo grande e burocrático. A nova direita compreende a reforma como liberalização
e privatização, ou como redução. Para a nova esquerda, reformar o Estado significa
reconstruí-lo, aumentar sua capacidade, recuperar a poupança pública, superando
sua crise financeira e envolvendo-se em uma reforma gerencial. Significa, também, redefinir o papel do Estado, dando às organizações da sociedade civil um papel maior,
seja na produção de serviços sociais ou científicos, seja exercendo controle social.
(BRESSER-PEREIRA, 2000).
A conclusão de Bresser-Pereira (2000) é de que as sociedades chegaram a um
dado nível de desenvolvimento econômico e político no qual as ideias da nova esquerda estão mais de acordo com os quatro objetivos políticos pelos quais luta a sociedade contemporânea: ordem, liberdade, igualdade e bem-estar social. Assim, a nova
socialdemocracia é cada vez mais associada ao bom governo.
3 Os criadores de conteúdo
Nesta parte do trabalho, vamos traçar um perfil das quatro páginas analisadas,
para entendermos quem as produzem, como são mobilizadas as temáticas que as
páginas trazem, ou, no universo jornalístico, o que chamamos de pautas. Apesar de
serem todas páginas de esquerda, muitos assuntos são tratados de maneiras diferentes. Trabalhamos com a hipótese que os PDV ajudam a marcar essas diferenças.
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O GRÁFICO 1 contém todas as pautas ou temáticas abordadas pelas páginas
Esquerda Revolucionária, Quebrando o Tabu, Mídia Ninja e Socialista Morena durante o mês de março. Muitas pautas que se referiam a pessoas foram por nós englobadas em pautas maiores. Críticas ao Doria, por exemplo, estão dentro das críticas
ao PSDB e suas lideranças.
GRÁFICO 1 – Temas ou pautas das páginas no Facebook

Fonte: Elaborado pela autora, 2017
Como podemos perceber no gráfico exibido anteriormente, as pautas mais
abordadas pelas páginas foram assuntos do mês das publicações analisadas. Podemos citar as críticas à Reforma da Previdência e o Projeto de Emenda Constitucional
(PEC) da Terceirização, o apoio à Greve Geral do dia 15, apoio ao Protesto do dia 31 e
o dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), apoio às lutas feministas, críticas ao
governo e ao presidente Michel Temer, apoio ao PT, Lula e Dilma e cobertura do movimento #OcupaPaulista, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores dos Sem
Teto (MTST), liderado por Guilherme Boulos. De um modo geral, todas as pautas
tinham uma conexão entre elas e com o que ocorria no cenário político do período.
Pautas históricas da esquerda, que Gomes (2014) chama de esquerda de segunda geração, aparecem na décima posição, com apenas 2% dos posts. Os discursos
dessas publicações aparecem com um tom mais romântico e nostálgico. A primeira
pauta clássica da esquerda, que é a crítica ao capitalismo e todas as suas derivações,
não representa nem 1% das postagens.
No total, encontramos 219 temáticas ou pautas, distribuídas em 2.466 publicações. Nesse caso, vale ressaltar que, em diversos posts, foram abordados mais de tema
ou pauta, gerando uma média de 1,42 pautas por publicação. A Mídia Ninja também
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tem um peso significativo para a análise, pois, durante o mês de março, publicou 65%
conteúdo a mais do que todas as outras páginas juntas.
O GRÁFICO 2, com dezenove tipos de publicações, comprova o poder da imagem que revolucionou as comunicações, nos jornais e televisão, tornou-se ainda mais
forte na era digital. Emediato (2015) já apontava o poder da imagem no Facebook.
Uma das características do facebook e da internet em geral é a interação entre códigos semiológicos, em especial, a verbo-visualidade. Raramente um post no facebook
vem sem um suporte visual, que pode ser produzido pelo próprio sujeito ou pela
captação de imagens na própria rede ou outros suportes, o que implica um trabalho
importante de busca ou por via do compartilhamento comentado. A verbo-visualidade é, assim, um aspecto constitutivo do dispositivo de uma rede social eletrônica.
(p. 173).

GRÁFICO 2 – Os tipos de publicações

Fonte: Elaborado pela autora, 2017
Os posts com imagem representam 40% da totalidade de todos os posts das
quatro páginas. Se a somarmos aos posts com imagens compartilhadas de terceiros,
esse número sobe para pouco mais de 45%.
Os vídeos e transmissões ao vivo ocupam os terceiro e quarto lugares, respectivamente, nos tipos de publicações mais utilizadas. Unidos, esses dois tipos de conteúdo, originais ou de terceiros, representam quase 24% das publicações. Apesar do
investimento do Facebook em vídeo, esses posts analisados ainda são 50% inferior às
imagens estáticas. A transmissão ao vivo foi mais utilizada pela página Mídia Ninja.
A ferramenta inclusive que deu destaque para o movimento nas Jornadas de Junho
de 2013. Já o texto sem nenhuma imagem encabeça apenas o sétimo lugar entre as
postagens. Ele foi mais utilizado pela página Socialista Morena.
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3.1 Esquerda Revolucionária
Verificamos que a página Esquerda Revolucionária é a que faz um discurso
mais próximo da extrema-esquerda, ou a chamada por Gomes (2014) de esquerda de
segunda geração. A página identifica-se, no Facebook, como “[...] um coletivo suprapartidário, com diversas correntes à esquerda” (online), entre elas, a dos socialistas
libertários, anarquistas, comunistas marxista-leninistas, trotskistas, nacional-progressistas, etc.
A página Esquerda Revolucionária foi apagada do Facebook no dia 24 de março, comprometendo oito dias de dados para a nossa pesquisa. Como a página era a
que mais abordava pautas da extrema-esquerda nos seus posts, resolvemos manter os
23 dias de dados coletados desta página. Já no dia 24, a página Esquerda Revolucionária 2.0 (que hoje tem o nome da página original) publicou uma nota sobre o fato:
Camaradas, como já é do conhecimento de vocês nossa página principal “Esquerda
Revolucionária”, foi removida arbitrariamente pelo Facebook, sem que tivéssemos
a chance de nos posicionarmos e nos defendermos diante das falsas denúncias das
quais somos alvos cotidianamente. Pedimos aos camaradas que nos seguem que
migrem de imediato para nossa página reserva “Esquerda Revolucionária 2.0”. Não
estranhamente, essa censura infantil acontece em um dos momentos mais importantes no ponto de vista da mobilização das massas que manifestam genuinamente um
sentimento de legítima defesa, diante dos desmandos do “CAPITAL”, personificado
pelo governo fantoche que atua ilegitimamente no Executivo federal, tendo seus
tentáculos em todos setores da política nacional. É chegado o momento de mostrarmos a verdadeira essência de lutadores em defesa do proletariado e não deixarmos
perder nosso moral. Vamos às ruas, e que delas se façam nossas trincheiras. “Os
poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a
primavera inteira” – Che (ESQUERDA REVOLUCIONÁRIA, 2017, online).

Liderando os temas tratados na página, com quase 12% das citações, estão as
pautas que remetiam às ideologias de esquerda — inclui-se aqui a própria esquerda
de um modo geral —, como comunismo, marxismo, stalinismo, socialismo, bolivarianismo, guevarismo, leninismo e trotskysmo. Em segundo e terceiro lugares, com
quase 19% de recorrência, aparecem as pautas mais atuais, na época, do cenário político brasileiro, como críticas à Reforma da Previdência e posicionamento contrários
ao governo brasileiro, ou à figura do próprio Michel Temer.
Com pouco mais de 8% de abordagem aparecem as pautas com citações e
apoios a líderes e representantes da esquerda. Eles variam entre ícones da política
nacional — atual e do passado —, pensadores, guerrilheiros, escritores, presidentes,
etc. Entre eles, por exemplo, Brizola, Fidel Castro, Lamarca, Brecht, Darcy Ribeiro,
Engels, George Orwell, Gramsci, Malcom X, Marighella, entre outros. Essas publica-
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ções aparecem como citações, fotos históricas e homenagens. Vejamos um dos posts
da página Esquerda Revolucionária que nos chamou muita a atenção em função da
personagem mobilizada.
FIGURA 1 – Post Esquerda Revolucionária

Fonte: Esquerda Revolucionária, 2017, online.
Observa-se que o locutor/enunciador principal (L1/E1), a página Esquerda Revolucionária, insere no discurso o PDV de Ciro Gomes, fonte enunciativa que ataca
PMDB, alerta o Judiciário e dispara contra Dória. A análise revela atos de fala ilocucionários que parecem instaurar um posicionamento enunciativo de coenunciação
de L1/E1, ou seja, a página Esquerda Revolucionária parece concordar com o locutor
enunciador em segundo plano (e2), Ciro Gomes. Entretanto, precisamos deixar claro
que o post de a Esquerda Revolucionária é um compartilhamento de uma manchete
de uma matéria publicada no JB online. Supomos que o acesso completo à matéria
poderia nos remeter a um (PDV) mais variado e sofisticado, o que poderia nos levar
a falar em uma subenunciação. Não analisamos nenhum comentário ou apreciação
acerca do post feita na página e também não tivemos acesso à matéria.
Ao mobilizar o enunciador (e2) Ciro Gomes, o discurso da página nos remete
ainda ao que Charaudeau (2008) chama de princípio de influência, na qual o locutor
escolhe diferentes estratégias para influenciar seu interlocutor. Dessa forma, poderá
escolher influenciá-lo usando estratégias de sedução ou de credibilidade, por exem-
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plo. No caso desse post, o enunciador Ciro Gomes é agenciado como uma figura
política de credibilidade e que apresenta condições éticas ou morais de atacar uma
parte do setor político brasileiro e até mesmo alertar o Judiciário contra esse mesmo
segmento. Mesmo sem ter se colocado, historicamente, à esquerda do espectro político, ao contrário, ser herdeiro de uma tradicional família de ruralistas do Estado
de Alagoas, com capital político à direita, Ciro Gomes é apresentado pela página
Esquerda Revolucionária como um enunciador crível para os seguidores da página,
majoritariamente de esquerda.
Percebemos que ao relacionar Dória a Collor, o locutor/enunciador principal
orienta argumentativamente seu interlocutor a evocar um imaginário que remete à
imagem do homem jovem, gestor eficaz, que chegou à presidência do Brasil em 1989,
mas que foi retirado do poder, por meio de um impeachment, após denúncias de
corrupção. O objetivo é, por meio da comparação, provocar efeitos de antipatia no
espectador, demarcando a ruptura com opiniões daqueles que acreditam que, Dória,
caso dispute as eleições presidenciais de 2018, possa vir a ser um bom presidente. A
estratégia é desvalorizar a figura de Dória como um possível ator político para 2018,
relacionando-o a Collor de Melo.
3.2 Mídia Ninja
O Mídia Ninja apresenta-se como grupo de mídia alternativa que se vale de
ação engajada para cobertura de acontecimentos no Brasil e na América Latina.
Surgido em 2013 com o desejo de pautar temas que não tinham a atenção dos veículos tradicionais, o coletivo se estrutura como uma forma de “contranarrativa das
ruas” com as chamadas Jornadas de Junho de 2013. Passam a articular de modo peculiar narrativas, tecnologias, trabalho em rede e ação política de modo a configurar
um tipo de midiatismo e midiativismo que por vezes de auto-denomina “jornalismo
de guerrilha”. (BRAIGHI, 2016, p. 306).

Hoje, a página tem quase 1 milhão e meio de curtidas, segue se comunicando
de uma forma nunca antes vista e com um poder de engajamento muito grande. Esse
sucesso quase instantâneo se deu muito ao fato de que a cobertura realizada pela
Mídia Ninja é simples e disponível para qualquer um, segundos antes do início dos
eventos.
Em entrevista concedida por Bruno Torturra e Pablo Capilé, criadores do Mídia Ninja ao programa Roda Viva, no dia 5 de agosto de 2013, foram feitas duras críticas à industrialização do jornalismo e uma avaliação muito positiva do coletivismo
e compartilhamento de informação.
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FIGURA 2 – Post Mídia Ninja

Fonte: Mídia Ninja, 2017, online.
O título do post Somos todos Dandara já revela uma proximidade do locutor/
enunciador principal (L/E1) com o ponto de vista de (e2), que são os travestis e transexuais que estiveram na Feira de São Cristóvão em protesto contra o assassinato de
Dandara. O verbo “Somos”, na primeira pessoa do plural, revela o comprometimento com o ponto de vista de (e2). Um dessses enunciadores segura o cartaz no post, no
qual podemos ver os dizeres “Sou cearense, travesti, resisto!
Observamos que as marcas linguísticas reveladas por meio de alguns avaliativos
(“declaração pública de repúdio”, “de forma alarmante”) direcionam a orientação
argumentativa para condenar o assassinato da travesti Dandara.
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3.3 Quebrando o Tabu
A página Quebrando o Tabu foi lançada na internet em março de 2011, com
quase 10 mil curtidas, três meses antes do lançamento do filme/documentário que
leva o mesmo nome da página. O primeiro milhão de likes chegou quatro anos depois. Hoje, a Quebrando o Tabu é uma das páginas mais curtidas no Facebook, com
pouco mais de 7 milhões e 200 mil pessoas.
O filme foi dirigido por Fernando Grostein Andrade e teve participações do ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, dos ex-presidentes dos Estados
Unidos Bill Clinton e Jimmy Carter, do médico Drauzio Varella, do ator mexicano
Gael Garcia, do escritor Paulo Coelho, entre outros. O filme Quebrando o Tabu teve
como principal objetivo permitir a abertura de um debate sério e bem informado
sobre o complexo problema das drogas no Brasil e no mundo. Apesar de o filme ser
fiel ao debate sobre a legalização e a descriminalização da maconha, a página aborda
diversos temas, como religião, e pautas que pregam direitos civis, sociais e humanos.
Um exemplo de pauta comum tratada pela Quebrando o Tabu são as relacionadas ao
movimento LGBT, entre outras, ainda considerados tabus na nossa sociedade.
FIGURA 3 – Post Quebrando o Tabu

Fonte: Quebrando o Tabu, 2017, online.
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O título do post A convivência com a dúvida é mais do que saudável já coloca em cena o PDV do locutor e enunciador principal (L/E1), a página Quebrando o
Tabu. No segundo enunciado do post, E1 cria uma valorização identitária muito positiva e multifacetada da personagem Carl Segan, ao revelar que ele foi um renomado
pesquisador das ciências, tendo atuado nas áreas da astrofísica, astronomia e cosmologia. A utilização da marca linguística revelada por meio do advérbio de intensidade
“mais” ao se referir ao conjunto de suas publicações científicas e de livros ajudam a
atestar a credibilidade de Carl Segan.
Em seguida, para construir sua argumentação, por meio do conector “mas”,
(relação semântica de adversidade), o locutor/enunciador principal (L/E1) do discurso introduz o PDV de Carl Edward Sagan. (e2). O conector “mas” é um operador
argumentativo que em um primeiro momento poderia marca um desacordo do L1/E1
com o conteúdo proposicional de (e2), mas não é o que acontece.
O fato de Segan ter escrito muito e ser um homem das ciências e de capacidade
intelectual privilegiada mobiliza um imaginário discursivo de que esses atores sociais
sempre estão corretos em seus pontos e vista, uma vez que são sempre embasados
pela empiria e pela cientificidade. Entretanto, toda a orientação argumentativa do
PDV de Segan, que afirma “mas posso estar errado” reforça o PDV de L1/E1 no título
do post de que é bom conviver com a dúvida.
No post em análise, instaura-se uma região de assunção, e/ou posicionamento
enunciativo de coenunciação de L1/E1, ou seja, a página Quebrando o Tabu concorda
com o locutor enunciador segundo (e2), no exemplo. (RABATEL, 2005; 2009; 2016).
3.4 Socialista Morena
A Socialista Morena é uma página originária de um blog independente, assim
como boa parte das páginas no segmento das mídias sociais. Ele gera 100% da renda
de Cynara Menezes (informação verbal)6, autora e criadora do blog e da página.
Cynara Moreira Menezes é baiana, nascida em Ipiaú, região cacaueira, em
1967. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1987.
Desde então, percorreu as redações de vários veículos de imprensa, a começar pelo
extinto Jornal da Bahia, Folha de S.Paulo, Estadão, revistas IstoÉ/Senhor, Veja, Vip
e CartaCapital. Atualmente é colunista da revista Caros Amigos. É autora dos livros
Zen Socialismo – os melhores posts do blog Socialista Morena, editado pela Geração
Editorial, e O que é ser arquiteto, com João (Lelé) Filgueiras, e O que é ser geógrafo,
com Aziz Ab’Saber, ambos pela editora Record.
O blog foi transformado em site em agosto de 2017. Cynara. Menezes (2017)
revela que não se preocupa apenas com os números de curtidas e compartilhamentos
6

MENEZES, Cynara. Entrevista concedida ao jornalista Rodolpho Dalmo em 20 jun. 2017.
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da página. “Meu trabalho independe do ‘ibope’ das redes, procuro fazer uma cobertura diferenciada e de qualidade, movida apenas pelo que acho interessante jornalisticamente e pela minha consciência.” (MENEZES, 2017).
Menezes (2017) disse que a grande publicação de textos é uma opção para estimular a leitura e o conhecimento dos seus leitores. Apesar de, segundo ela, a divulgação do conhecimento seja o papel dos jornalistas, o papel social da profissão
“[...] tem sido esquecido pela mídia comercial no afã de atacar o PT e a esquerda”. O
alcance das publicações, menor por causa dos posts com textos, é compensado pelos
vídeos, que a página começou a publicar com maior frequência em 2017.
Sendo declaradamente de esquerda, a página tem um tom mais revisionista,
com posts criticando até a “ex-presidenta” Dilma Rousseff. No mês de março, os
posts que prevaleceram foram as críticas a Temer e ao governo dele, ao PSDB e suas
lideranças e à mídia. “Estes temas sempre ocuparam espaço no blog.” (MENEZES,
2017).
Considero o PSDB um dos principais adversários da esquerda hoje, porque é oportunista e capaz de se juntar à extrema-direita para tomar o poder, como vimos no
impeachment. E, como meu site é assumidamente de esquerda, os tucanos sempre
serão alvos prioritários. PMDB, então, nem se fala: publiquei nas redes sociais, ainda em 2013, que achava que o PT não deveria repetir a dobradinha com um partido
que é suspeito de corrupção desde os anos 1980. Quanto à mídia, a crítica de mídia é
uma das funções da imprensa alternativa, funcionar como ombudsman da imprensa
dos coronéis midiáticos. (MENEZES, 2017)

A autora da página diz não ver problema nenhum em olhar para trás e ver os
erros das chamadas experiências de “socialismo real” que, na verdade, descambaram
para o puro totalitarismo, segundo ela. “Quem não faz autocrítica é a direita.” (MENEZES, 2017). Com relação às mídias sociais, Cynara garante que a esquerda das
mídias sociais “[...] tem defendido bastante a ideia de formação de uma frente, coisa
que os partidos não parecem interessados e não movem um dedo para fazer. Nesse
sentido, estamos mais próximos dos movimentos sociais.” (MENEZES, 2017).
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FIGURA 4 – Post Socialista Morena

Fonte: Socialista Morena, 2017, online.
O discurso do post começa com uma denegação que chama a atenção porque
vai contra o que se espera quando o vídeo é divulgado, ou seja, que ele seja o mais
divulgado e visualizado possível. Entendemos, portanto, a denegação como uma estratégia enunciativa em que se desqualifica para sugerir o contrário.
O verbo “arrastar” denota uma atitude negativa por parte da empresa Habib’s
e denunciar tal atitude é o objetivo de (L1/E1) ao divulgar nas redes sociais o vídeo
que mostra o segurança arrastando João Victor. Verificamos também a ocorrência de
coenunciação, pois o locutor/enunciador (L1/E1) concorda com o que foi veiculado
pela revista CartaCapital e com os efeitos que o próprio conteúdo do vídeo pode
gerar na audiência.
Observamos que a expressão “de minha parte” constitui forma deôntica reveladora de estratégia de envolvimento e de assunção da responsabilidade enunciativa de
L1/E1 com o enunciado posto pela revista CartaCapital. Da parte do L1/E1 a atitude
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de arrastar João Victor é reprovável, a ponto de não se dever entrar mais no Habib’s.
Ao construir um enunciado deôntico, o enunciador comprometesse com os dizeres
de outros. Constata-se ainda que L1/ E1 hierarquiza o PDV da esfera jornalística que
divulgou o vídeo, no caso, a revista CartaCapital.
Considerações finais
Este trabalho nos revelou que o Facebook é um dispositivo midiático privilegiado no que diz respeito à capacidade de amplificar a divulgação dos posicionamentos
da chamada esquerda política. No Brasil, as discussões e as polarizações sobre a política não são diferentes das que se dão nos EUA, por exemplo, apesar da diferença
significativa entre o número de partidos que existem entre os dois países.
Na rede social, um amplo espectro de temáticas é mobilizado pelas quatro páginas de esquerda que foram analisadas. Percebemos ainda várias divergências dentro
das alas ideológicas do próprio campo discursivo da esquerda. Apesar da análise ainda muito embrionária desse trabalho, conseguimos avaliar que os posicionamentos
no campo da enunciação de L1/E1 em relação aos PDV de outros enunciadores no
discurso são mecanismos argumentativos eficientes.
O Facebook, no caso das páginas analisadas, seria o ambiente em que as ideias contra-hegemônicas encontram divulgação e penetração para exercer um campo de luta. Sua
importância estaria na ruptura com a via unidirecional da comunicação, que permite
uma maior pluralidade e diversidade de informações e pontos de vistas. Avaliamos ainda
que o Facebook pode ser pensado como uma plataforma em que o midiativismo está presente de maneira muito contundente como no caso das páginas analisadas neste trabalho.
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RESUMO
Neste trabalho, pretendemos discutir as estratégias discursivas da deputada federal
Margarida Salomão (PT/MG) para tornar público seu engajamento à campanha
#meuamigosecreto. É também nosso objetivo analisar o ethos da deputada, projetado a
partir da interação entre ela (em suas postagens na rede social Facebook) e os comentários
dos internautas. Procuramos observar as características das redes sociais, em especial
do Facebook, que possibilitam que ela seja percebida como uma “rede complexa de
circulação de discursos” (EMEDIATO, 2015). No que se refere às contribuições teóricas,
destacamos os trabalhos de Amossy, Charaudeau e Emediato, no âmbito da análise
do discurso; de Charaudeau, Gomes e Mira, no que se refere ao discurso político; e
em relação à problematização das redes sociais, Recuero. Por meio de nossas análises,
foi possível perceber que as postagens da deputada Margarida Salomão, referentes à
campanha #meuamigosecreto, são percebidas com a finalidade de propaganda e de
tomada de posição (MIRA, 2017) e que tais postagens substancialmente influenciam na
construção de uma imagem positiva para a deputada.
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O engajamento de atores políticos nas redes sociais:
uma análise discursiva da participação da deputada
Margarida Salomão na campanha #meuamigosecreto
Introdução
Líderes mundiais em tempo gasto nas redes sociais1, os brasileiros
implementaram em 2015 uma série de campanhas destinadas a dar visibilidade a
lutas e assuntos ligados às mulheres e causas feministas, sobretudo com temáticas
ligadas ao corpo e ao assédio sexual. Essas campanhas foram identificadas por
jornalistas e por militantes como Primavera das Mulheres, em razão do engajamento
e mobilização alcançados na Internet e também fora dela.
A primeira grande iniciativa foi a campanha #MeuPrimeiroAssédio,
protagonizada pelo coletivo feminista Think Olga, que promoveu uma mobilização
virtual para contar histórias de abuso na infância e na adolescência. A tag surgiu
após a participante do programa MasterChef Junior Brasil, Valentina, de 12 anos,
ter sido alvo de assédio e comentários maldosos nas redes sociais. Inicialmente
usada exclusivamente por brasileiros, a hashtag causou repercussão nas redes sociais
e passou a ser usada em inglês (#firstharrassment) por mulheres da Grã-Bretanha,
Estados Unidos, Chile, Portugal e Holanda, também com o propósito de relatar os
primeiros assédios sofridos. Em seguida, surgiu a campanha #AgoraÉqueSãoElas,
com a proposta de que colunistas homens cedessem seu espaço na grande mídia ou
em blogs de grande alcance, por uma semana, para que as mulheres escrevessem sobre
as pautas importantes na luta por direitos iguais entre os gêneros.
Em novembro de 2015, internautas brasileiros, capitaneados pelo coletivo
feminista Não me Kahlo, deram início à campanha #meuamigosecreto2, com
o intuito de fomentar discussões a respeito do machismo, preconceito e demais
opressões vivenciadas pelas mulheres, por ocasião do Dia Internacional da Não
Violência contra as Mulheres. Fazendo um paralelo com a brincadeira típica de final
de ano, o amigo-oculto, a campanha expõe atitudes machistas que costumam passar
despercebidas ou que estão veladas em nosso cotidiano, nos ambientes de trabalho,
familiar e nos espaços públicos.
De acordo com a pesquisa Digital Future Focus, realizada pela agência ComScore, os brasileiros são as pessoas que ficam mais tempo nas redes sociais, totalizando uma média de 650 horas mensais exclusivas ao uso
das redes. Disponível em: <http://blogs.uai.com.br/olhaso/2017/07/12/brasileiro-domina-redes-sociais/>.
Acesso em: 30 jul. 2017.
2
A campanha foi iniciada no Twitter, mas se desdobrou em páginas no Facebook e no livro #MeuAmigoSecreto:Feminismo além das redes, de autoria de Gabriela Moura, Bruna de Lara, Thaysa Malaquias e Paola
Barioni.
1
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Essa campanha, em especial, conseguiu uma grande mobilização virtual, destacando-se como adeptas mulheres representantes do cenário político brasileiro, como a excandidata à presidência da república Luciana Genro e as deputadas federais Jandira
Feghali e Margarida Salomão. O uso das mídias sociais (e, por conseguinte, a participação
em campanhas dessa natureza) por personalidades políticas sinalizam uma importante
estratégia de tais agentes no que se refere à tomada de posições, à projeção de imagens
e à constante visibilidade. Concordamos com Mira (2017), para quem a visibilidade é
percebida como uma das principais características da mídia no âmbito político.
No contexto da campanha anteriormente descrita, chamou-nos a atenção as
postagens realizadas pela deputada federal Margarida Salomão (PT/MG). Tais postagens foram previamente produzidas por sua assessoria de comunicação com aparente finalidade de não só demonstrar inserção na campanha, mas também denunciar
e atacar adversários políticos. Assim, neste trabalho, pretende-se discutir as estratégias discursivas da deputada Margarida Salomão, para tornar público seu engajamento à campanha #meuamigosecreto. É também nosso objetivo analisar o ethos da
deputada, projetado a partir da interação entre ela (em suas postagens na rede social
Facebook) e os comentários dos internautas.
Procuramos observar as características das redes sociais, em especial do Facebook, que possibilitam que ela seja percebida como uma “rede complexa de circulação de discursos” (EMEDIATO, 2015). No que se refere à análise das postagens de
personalidades políticas, baseamo-nos em categorias analíticas adotadas por Mira
(2017). Em relação aos pressupostos da análise do discurso, adotamos como principais aportes teóricos as contribuições de Charaudeau (2006; 2008), Amossy (2005;
2006) e Emediato (2015).
1 A comunicação política sob a influência da retórica aristotélica
De acordo com Gomes (2004), a política pode ser compreendida como um campo
de disputas e de conflitos entre sistemas de pensamento. Charaudeau (2006, p. 16) acrescenta que a política “[...] se inscreve em uma prática social, circula em um certo espaço
público e tem qualquer coisa que ver com as relações de poder que aí se instauram”.
Para ambos os autores, a atividade política e sua reverberação (comunicação
política, para Gomes e discurso político, para Charaudeau) apresentam uma forte
relação com a retórica aristotélica, isto é, a retórica caracteriza-se como técnica de
produção discursiva que visa garantir a persuasão. Tem como principais elementos
a noção de pisteis (provas), lexis (elocução) e taxis (disposição). Isso quer dizer que
para construir um discurso persuasivo, seria necessário escolher os elementos discursivos em função da estratégia argumentativa adotada e encadeá-los de modo a
alcançar seus objetivos.
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As formas de raciocínio irão permear os meios que podem levar à persuasão.
Aristóteles (2005) propõe três meios de persuasão ou provas do discurso: o ethos (caráter do orador), o pathos (disposições criadas no auditório) e o logos (discurso em
si ou a razão persuasiva que ele representa). A preponderância de uma determinada
prova em relação a outra vai depender do gênero, da finalidade e do contexto sócio-histórico no qual o discurso está inserido. Desse ponto de vista, Gomes (2004) acrescenta que, na política, os atores adaptam seus quadros de referência à administração
das impressões do público.
O enunciador, ainda de acordo com o pensamento aristotélico, quando enuncia
algo e, consequentemente, apresenta uma imagem de si (ethos), para persuadir seu auditório, pode empregar a phrônesis (prudência, sabedoria, razão prática), a areté (virtude, sinceridade, caráter) e a eunóia (benevolência, solidariedade, disposição ativa). São
essas as principais características para a projeção de imagens de si favoráveis e positivas.
Esta preocupação com a imagem parece ser a tônica do discurso político. Segundo Gomes (2004, p. 268), “[...] forma-se a imagem de alguém a partir do que ele
diz ou do que é dito sobre ele, do que ele faz, da sua capacidade reconhecida de fazer e
do que dele é feito”. Por essa perspectiva, percebemos ser cabível a discussão de ethos,
na condição de prova retórica, como umas das principais estratégias discursivas na
prática social política, já que, por esse prisma, mais importante do que o político de
fato possuir características positivas para a investidura do cargo, é preciso que ele
pareça possuí-las.
Apesar de uma aparente simplicidade, o emprego do ethos é variado e pode
acarretar problemas de compreensão diante da diversidade de usos e concepções teóricas. De acordo com Auchlin (2001, p. 201):
Através de alguns de seus empregos, em retórica, em pragmática, em estilística, até mesmo em
didática, o ethos é concebido como mais ou menos dialogal (Vs. monologal), mais ou menos
focal (Vs. enquadrante), mais ou menos moral (Vs. técnico), mais ou menos convencionalizado (Vs. emergente), mais ou menos intradiscursivo (Vs. mundano), mais ou menos abstrato
(Vs. concreto, carnal).

A noção de ethos, vista sob uma perspectiva discursiva, deve contemplar suas
características dinâmicas e dialogais, entendendo-o como parte integrante da troca
comunicativa e constituído pela construção discursiva, pelo imaginário social e pela
autoridade institucional. Amossy (2005) relembra que, conforme propõe Benveniste,
ao produzir um enunciado, isto é, ao colocar a língua em funcionamento, o locutor
coloca-se como sujeito e inscreve sua subjetividade. É por se apresentar como materialidade linguística que o ethos está relacionado às marcas de enunciação: para que
este possa ser compreendido como imagem apresentada no e pelo discurso, deve-se
recorrer às tais circunstâncias enunciativas.
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A constituição do ethos, portanto, será realizada a partir de uma relação entre as escolhas do locutor (de acordo com suas visadas) e o seu ethos prévio, que é
composto pela representação coletiva e pelos estereótipos que o auditório produz
a respeito deste. O ethos prévio precede a projeção de uma imagem por meio do
discurso a cada situação de comunicação e se apoia em elementos exteriores, como
os imaginários resultantes do evento enunciativo e de discursos anteriores, além dos
elementos dóxicos relacionados àquele orador (posição social, papel social, estereótipos, etc.). Todavia, para que as imagens projetadas pelo locutor sejam legitimadas
pelo auditório, é preciso que haja uma adequação, isto é, que essas imagens sejam
partilhadas pelos interlocutores e sejam admitidas como representações ancoradas
socialmente. De acordo com Amossy (2006), se o discurso se apoiar em crenças não
compartilhadas pelo auditório, ele tende a ser rejeitado.
Em um contexto de sociedade midiatizada, a atividade política, sobretudo no
que diz respeito à construção de imagens de seus atores, vê-se ainda mais atrelada
às mídias para conseguir visibilidade, para alcançar credibilidade e captar seu auditório. As mídias, mas, sobretudo, a Internet, permitiu uma maior disseminação de
informações acompanhadas de um possível engajamento ou ativismo por parte dos
interlocutores, alterando também alguns processos sociais:
Este panorama da evolução técnica dos veículos de comunicação permite-nos observar que a sociedade civil também passa por mutações organizativas, procedimentais, culturais e políticas intimamente atreladas às mudanças nas relações econômicas, à configuração do Estado e aos próprios processos de mediação e socialização.
Torna-se imperativo considerar que a interface entre a comunicação e a política, a
comunicação política, também engendra traços destas relações estabelecidas entre
os campos sociais nos quais o poder, em suas mais variadas facetas, está em disputa.
(MIRA, 2017, p. 24-25).

Nesse cenário, os autores Miguel e Biroli (2010) apontam que a relação entre
mídia e política é fortemente marcada pelo atributo da visibilidade, como forma de
alcance de um capital político. É por meio do atributo da visibilidade que são colocadas em pauta discussões e temas de interesse público (e por que não dos atores
políticos). Para tais discussões, são atribuídos valores e representações que podem ser
usados com finalidades distintas pelos atores políticos. De acordo com os autores:
[...] as formas dessa visibilidade contribuem para abrir ou fechar oportunidades e,
desse modo, orientam as carreiras políticas. Possuem impacto sobre a compreensão
que os cidadãos comuns têm da política e do comportamento de atores específicos
e fazem parte, também, das relações e formas de valorização dentro de partidos
políticos e em diferentes espaços e dimensões em que essas carreiras se constroem.
Por isso, a gestão da imagem pública, que é sobretudo a gestão da visibilidade pessoal na mídia, é uma preocupação central e permanente dos atores políticos e não
se limita aos períodos de competição eleitoral. (MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 696).
762

PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

Os autores acrescentam que os agentes no campo político se constituem como
representantes, de maneira que se consideram ou são considerados “porta-vozes” de
seus representados. Assim, os sujeitos políticos concorrem nas diversas instâncias midiáticas pelo direito de falar em nome de outros ou por visibilizarem o engajamento
próprio em relação a temáticas de interesse de seus representados. Vale ressaltar que,
de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República (Secom), 79% dos entrevistados fazem uso da televisão como meio de informação. Outras mídias destacadas pelos entrevistados com
a mesma finalidade de informação são o rádio (55%) e a Internet (48%).
2 Redes sociais como espaço de circulação de discursos e de visibilidade política
As redes sociais virtuais têm permitido a alteração de algumas lógicas e experiências sociais, ampliando potencialmente as informações políticas e culturais e
oferecendo possibilidades de atuação e engajamento em tais esferas a grupos e pessoas diversificados. Principalmente com as possibilidades midiáticas e tecnológicas
oferecidas no meio digital, alguns papéis sociais de sujeitos do discurso foram sendo
alterados. Transmitir informação não é mais atividade reservada aos profissionais da
televisão ou do rádio. A mídia digital, em suas diferentes plataformas e ferramentas,
permite que diferentes sujeitos, de espaços de fala diferenciados, se tornem enunciadores e que alcancem alguma visibilidade.
Dentro desse contexto de enunciação digital, destacamos as redes sociais. Raquel Recuero (2009) indica que as redes sociais na Internet se constituem das representações dos atores sociais, manifestadas por meio de perfis, blogs, fotologs e das
conexões que tais atores estabelecem. Essas conexões são os elementos estruturantes
nos quais as representações compõem as redes sociais. Assim, Recuero (2009) alerta-nos para não confundirmos redes sociais com os diferentes sites que as suportam.
Todavia, para este trabalho, seguiremos nomeando, metaforicamente, sites de redes
sociais como redes sociais, apenas com o intuito de facilitar a discussão.
A influência da retórica aristotélica também parece estar presente na Internet e,
sobremaneira, nas redes sociais. Emediato (2015) propõe que:
a internet, e em especial, as redes sociais, parecem se abrir a todos os aspectos da expressão
humana, em diferentes códigos semiológicos, permitindo tanto aos cidadãos comuns, como
aos “mais sábios dos homens”, para retomar expressão antiga de Aristóteles, tomar a palavra, sem pedir permissão, nesta ágora cibernética de retórica virtual. (p. 172).

Assim, o autor propõe que as redes sociais, particularmente o Facebook, sejam
também percebidas como redes de discursos, nas quais são estabelecidas diferentes
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relações discursivas, por diferentes atores e por meio de distintos gêneros, numa cadeia enunciativa essencialmente dialógica. Especificamente em relação às modalidades técnicas de enunciação potencialmente exequíveis pelos usuários do Facebook,
estão a publicação, a curtição (com suas diferentes reações), o comentário e o compartilhamento.
Outro recurso digital dos diversos conteúdos e dispositivos encontrados na Internet são as hashtags. Trata-se da inserção do código “#” antes de palavras-chave, a
fim de tornar tal palavra pesquisável e recuperável no contexto da Internet. Quando
usadas, as hashtags proporcionam uma interação dinâmica e servem agrupar determinadas informações em específicos tópicos ou temáticas de discussão. Assim, como
recurso discursivo digital, a hashtag permite um caráter unificador e centralizador de
discussões, possibilitando o engajamento de sujeitos diversos em torno de uma mesma causa e também permitindo a constituição de um arquivo digital sobre a temática.
No caso específico das campanhas protagonizadas pelas redes sociais, estas foram organizadas em torno de hashtags, viabilizando a unificação de discursos em torno do
debate de gênero e da violência contra mulher, aproximando sujeitos com diferentes
experiências em torno do tema e oferecendo a possibilidade de relato, independente
das origens das postagens, bem como das experiências relatadas.
Em termos de caracterização dos atores discursivos nas redes sociais, é comum,
conforme Recuero (2009), que estes se apresentem por uma espécie de perfil, constituídos por uma identificação de nome, de uma imagem e por vezes de uma descrição.
Essa configuração permite-nos retomar a discussão do ethos como construção de
uma imagem de si. O sujeito inscrito em uma rede social, por meio de seu perfil e, por
conseguinte, de suas atividades discursivas da rede, encontra ali um espaço profícuo
para autoexibição e para mostra-se como um sujeito com qualidades e atributos coincidentes com a imagem que quer projetar. Segundo Emediato (2015):
Nesse espaço, os locutores assumem as mais diversas posições enunciativas e papéis
comunicacionais self-exposição pura e simples do rosto ou do corpo, à exibição de
posicionamentos políticos e ideológicos que dialogam em uma luta discursiva que
se estende em diversos campos de práticas sociais. (p. 172).

Nesse cenário, em que todos potencialmente podem falar e interagir, a atividade
política parece ganhar um lócus privilegiado de ação. As diversas ferramentas técnico-enunciativas e os recursos de sociabilidade emergidos pelas redes sociais favorecem
a discussão de temas políticos e assuntos relevantes para a sociedade e permitem a
projeção dos sujeitos políticos como engajados nesse debate.
Quanto ao favorecimento de discussões de temáticas de interesse público nas
redes sociais, é possível dizer que as mídias digitais e, principalmente as redes sociais,
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têm se configurado como ambientes comunicacionais que permitem a criação de laços, permitindo a articulação de pessoas em grupos e articulando em ações coletivas nas próprias plataformas e também fora delas. No contexto nacional, podemos
mencionar as manifestações coletivas que eclodiram no Brasil, em junho de 2013, e
também o destaque que debates de gênero e de causas feministas têm alcançado nas
redes sociais e, principalmente, pelas campanhas de mobilização.
Os temas e os conteúdos veiculados pela mídia podem influenciar e ter efeitos
na agenda do debate público. Os atores políticos, portanto, veem na oportunidade
de inserção nesse debate uma forma de conquista de visibilidade e de capital político.
Mira (2017) desenvolveu um estudo sobre as estratégias de visibilidade midiática e de
conexão política e eleitoral com o cidadão/eleitor nos dois primeiros anos de mandato de quatro deputados federais pelo estado de Minas Gerais. Em uma análise da
fanpage dos deputados, o autor procurou detectar as diferentes ênfases da atividade
congressual evidenciadas pelos deputados em suas postagens. Em sua análise, Mira
(2017, p. 78) detecta as seguintes ênfases:
a) Propaganda: ações produzidas para difundir valores sobre o candidato. A
construção/reforço de atributos é uma atividade perene do mandato com o objetivo de constituir uma valência positiva sobre as imagens públicas. Congressistas em atividade (com mandatos) têm a vantagem de serem mais conhecidos
que os desafiantes em função das frequentes visitas, dos discursos não políticos
para públicos locais e da produção de material publicitário.
b) Crédito reivindicado: ações orientadas para gerar confiança em relação aos
políticos entre financiadores de campanha, empresas, associações, sindicatos
e demais grupos que possam lhe acrescentar diferenciais competitivos como
recursos, votos, influência, etc. A lógica é fazer o eleitor acreditar que o parlamentar produz ações desejáveis – desSa forma, ele pode produzir novas ações
desejáveis no futuro. Destaca-se, a reivindicação de crédito nas ações e a busca
por oportunidades nas quais se engajar (causas, bandeiras, questões, sugestões
e legislações), além da tentativa de destacar sua participação em ações governamentais (leis, emendas, programas, ações, etc.) que possam gerar um senso de
responsabilidade do ator político sobre a realização.
c) Tomada de posição: ações de enunciação pública de juízos/posições sobre
algum tipo de interesse dos atores políticos, as quais se distinguem por duas
finalidades governamentais, os fins, quando se vê uma saída última para determinadas questões, e os meios, quando se propõe uma forma ou mecanismo
específico. Tomada de posição discursiva em grupos distritais, em aparições na
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televisão, cartas, informativos, releases para a imprensa, livros de ghost writers,
artigos em revista e até entrevistas com cientistas políticos.
As ênfases anteriormente mencionadas poderão ser materializadas em postagens com visadas discursivas diversas, como projeção de ações realizadas pelo deputado, prestação de contas do mandato, divulgação de agendas, projetos, sinalização
de vínculo partidário-ideológico, entre outras. Independente da visada discursiva
prioritária, somos levados a crer que, em função de estarem sendo realizadas em uma
lógica de autocentrada (EMEDIATO, 2015), isto é, de serem realizadas em um meio
caraterizado pela self-exposição, acreditamos que todas essas postagens serão importantes elementos de constituição do ethos dos candidatos.
3 A deputada Margarida Salomão na campanha #meuamigosecreto: estratégias
discursivas para a construção do ethos
A fim de compreender a rede social como rede de discursos e como importante
elemento de constituição do ethos, propormos, neste artigo, a análise das postagens
da deputada Margarida Salomão no contexto da campanha #meuamigosecreto. Interessa-nos compreender a finalidade discursiva da postagem, procurando encontrar
marcas das ênfases destacadas por Mira (2017), mas, sobretudo, encontrar as marcas
discursivas da projeção do ethos da deputada.
Margarida Salomão é deputada federal, filiada ao Partido dos Trabalhadores
(PT), pelo estado de Minas Gerais. A deputada, eleita por quociente partidário em
2014, tem como base eleitoral a cidade de Juiz de Fora (MG) e a Zona da Mata Mineira. Além da carreira política, Margarida Salomão é professora universitária, pesquisadora e ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
No dia 25 de novembro de 2015, a deputada Margarida Salomão, publicou em
sua fanpage3 no Facebook, as três imagens4 abaixo:

3 O Facebook oferece três tipos de perfil: o perfil de usuário, a fanpage e o grupo de discussão. A fanpage
é destinada a divulgação de uma empresa, marca, organização, celebridade, ideia ou afins. Entre suas principais vantagens, destacam-se a programação de publicações, a possibilidade de adicionar um local físico,
múltiplos administradores, quantidade de curtidas ilimitadas, envio de mensagens em massa e estatísticas.
4As imagens foram coletadas diretamente da fanpage da candidata, no Facebook, em dezembro de 2015.
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FIGURA 1 – Postagem #meuamigosecreto Margarida Salomão

Fonte: Fanpage da candidata no Facebook.
FIGURA 2 – Postagem 2 #meuamigosecreto Margarida Salomão

Fonte: Fanpage da candidata no Facebook.
767

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

Figura 3 – Postagem 3 #meuamigosecreto Margarida Salomão

Fonte: Fanpage da candidata no Facebook.
As três postagens constituem-se de imagens produzidas com uma fotografia de
fundo e uma inscrição textual posicionada na parte central da fotografia, dificultando parcialmente a identificação dos sujeitos nela retratados. Além desses elementos,
na parte debaixo das imagens, encontramos a logo da deputada, como uma espécie
de assinatura, de autoria das imagens.
As inscrições textuais são produzidas dentro da lógica, isto é, do contrato de
comunicação proposto pela campanha: o texto começa com a hashtag (#meuamigosecreto), de modo não só a identificar que a postagem faz parte daquele contexto,
mas também permitir a recuperação das postagens por meio da hashtag. Entendemos o contrato de comunicação, conforme propõe Charaudeau (2008), como espécie
de acordo partilhado para a produção de um determinado ato de linguagem. Todo
acordo, apresenta para seus interlocutores um espaço de restrições, materializadas
em instruções sociais e discursivas que devem ser observadas para a comunicação
se efetivar. Mas o contrato oferece também um espaço de manobras, isto é, permite
que os sujeitos interlocutores executem estratégias discursivas capaz de individualizar
sua produção e de escapar às limitações iniciais. Esse espaço de manobras é marcado
pela intervenção do sujeito e está relacionado ao projeto de fala desse sujeito, às suas
expectativas, aos posicionamentos e imaginários sociodiscursivos.
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A expressão #meuamigosecreto esteve sempre grafada em cores diferentes dos
textos que as sucediam, de modo a favorecer um destaque para a campanha. Essa
primeira parte da inscrição textual, já nos permite identificar a ênfase tomada de posição apontada por Mira (2017). No caso, percebemos que a candidata se apresenta
como participante de uma campanha que ganhou visibilidade na data em questão e
que, portanto, esteve atenta aos debates contemporâneos da sociedade e ao uso das
redes sociais.
O texto propriamente dito também é produzido conforme as instruções do
contrato de comunicação da campanha: trata-se da descrição de um sujeito que apresenta atitudes ou comportamentos machistas. Amparada na brincadeira do amigo secreto, a campanha propõe, como restrição desse contrato de comunicação, que sejam
descritos sujeitos e atitudes machistas, mas que essas se conservem no anonimato.
O sujeito denunciado na primeira postagem é um policial civil, responsável por
tiros durante a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo e a violência, em Brasília, em 18 de novembro de 2015. Nesse caso, não conseguimos precisar a identidade
do sujeito denunciado já que, na ocasião, dois policiais civis, um do Maranhão e um
do Distrito Federal, foram presos por atirarem para o alto, durante a marcha, por
terem, supostamente, sido agredidos. Nesse caso, o anonimato do sujeito denunciado
é parcialmente preservado.
Nas outras postagens da deputada Margarida Salomão, a restrição do anonimato rapidamente é desfeita, já que as descrições realizadas são referentes a sujeitos
e situações de conhecimento público. Também as imagens, ainda que parcialmente
cobertas pela inscrição textual, auxiliam na identificação dos sujeitos e situações descritas, servindo como uma espécie de confirmação das identidades projetadas pela
inscrição textual. Assim, podemos pensar que as fotografias funcionam como um
atestado de veracidade do que foi verbalmente dito.
Acreditamos que a identificação dos sujeitos descritos – tanto pelas inscrições
textuais, quanto pelas imagens – consiste numa estratégia discursiva da candidata.
Margarida Salomão demonstra não só um engajamento com a campanha e com finalidade de tomada de posição em temas de debate público contemporâneo, mas em
realmente denunciar, em expor sujeitos cujas condutas são reprováveis, machistas e
misóginas.
Dois dos sujeitos denunciados pela deputada como “amigo secreto” são, naquele momento, colegas de plenário: o deputado federal Jair Bolsonaro (postagem
2) e o então deputado federal Eduardo Cunha (postagem 3). Em ambos os relatos,
Margarida apresenta atitudes machistas e misóginas realizadas por tais deputados no
exercício da atividade congressual.
No caso de Bolsonaro, trata-se de uma apologia ao estupro e uma intimidação
à colega parlamentar, com cunho violento e machista. A deputada evidencia o silen-
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ciamento do Congresso Nacional frente ao evento relatado (“ele não sofreu nenhuma
penalidade na casa”) e alerta sobre a popularidade dele no contexto nacional (“ainda
é um dos deputados mais votados do país”).
No caso de Cunha, a deputada nomeia-o como autor de um projeto de lei misógino (“é autor do projeto de lei que restringe o atendimento médico de mulheres
vítimas de violência sexual”) e evidencia a complacência da mídia com o deputado
e com as questões por ele defendidas (“ganhou espaço no maior jornal do país para
se vitimizar”). Interessante notar que, nesse caso, Margarida prefere não nomear o
projeto de lei como “lei antiaborto”, expressão popular utilizada para caracterizar o
projeto, já que o léxico aborto poderia suscitar uma desaprovação de determinados
interlocutores da mensagem.
Diante de tais relatos, entendemos que a candidata parece querer atribuir aos
dois parlamentares (e, por conseguinte, ao Congresso e à mídia) um (des)crédito, já
que atribui, a um, a autoria de um projeto de lei que está e desacordo com as causas
defendidas pela campanha #meuamigosecreto e, a outro, a incitação à violência contra a mulher, em razão da declaração proferida em atividade parlamentar.
Outra estratégia discursiva da candidata que merece destaque é o fato de as
condutas e atitudes denunciadas não terem sido direcionadas a ela, mas a outras
mulheres. Assim, Margarida não se projeta como sujeito-alvo direto e exclusivo das
vivências agressivas, mas visibiliza as agressões sofridas por outras mulheres, evidenciando para si um valor de ativismo e de sororidade.
No contrato de comunicação da campanha, estava proposto que fossem denunciadas atitudes machistas e violentas que costumam passar despercebidas no cotidiano. Nas postagens, Margarida descreve situações que já haviam sido, inclusive,
noticiadas, e que, portanto, eram de conhecimento público. Essa opção por tratar de
situações publicamente já conhecidas é por nós considerada outra estratégia discursiva, já que permite uma identificação rápida e direta de seus sujeitos destinatários, isto
é, os envolvidos na campanha #meuamigosecreto e seus seguidores nas redes sociais.
A denúncia, no caso, validava-se diante da ausência de punições, do silenciamento
da mídia para os casos descritos ou mesmo para o alerta quanto à popularidade dos
sujeitos denunciados.
Vale ainda destacar que a presença da logo da deputada contribui para uma dupla ênfase de atividade congressual, conforme Mira (2017). A primeira, diz respeito
ao atestado de autoria da publicação, materializando a tomada de posição da deputada não só na campanha, como anteriormente mencionado, mas como o compromisso da denúncia efetiva dos sujeitos, por meio da identificação precisa dos sujeitos
descritos. A segunda ênfase diz respeito à propaganda da própria deputada. Ao apresentar um material gráfico com a identidade visual de outros materiais de cunho publicitário, a postagem configura-se também como propaganda política da candidata.
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Em síntese, é possível dizer que ainda que as postagens tenham como finalidade
inicial a identificação do engajamento da deputada na campanha #meuamigosecreto
e, por conseguinte, a denúncia de comportamentos machistas e violentos, como finalidade correlata, temos a construção do ethos da deputada. Margarida apresenta-se
como uma deputada efetivamente envolvida com as causas sociais projetadas em sua
bandeira de campanha e engajada com a militância, com o debate público de temas
contemporâneas e ativamente participante das redes sociais. Conforme Charaudeau
(2006), um sujeito político não deve abandonar ou mesmo enfraquecer os valores que
a ele foram associados.
Assim, Margarida projeta a imagem de uma mulher moderna, conectada, ativista e atualizada. Contudo, por sua manobra discursiva de suprimir o anonimato
e efetivamente identificar os sujeitos denunciados, sobretudo aqueles que estão (ou
estavam) no exercício da atividade parlamentar, Margarida projeta para si a imagem
de alguém que faz mais, que não teme as consequências dessa identificação e o ataque
aos adversários.
Devemos também lembrar as circunstâncias de produção desse ato de linguagem, a fim de podermos configurar a imagem projetada pela deputada. As imagens
acima projetadas foram postadas na fanpage da candidata no Facebook. Conforme
dissemos anteriormente, o Facebook possibilita quatro formas essenciais de modalidades técnico-enunciativas: a publicação, a “curtição”, o comentário e compartilhamento. A publicação foi realizada diretamente pela deputada (ou por sua assessoria,
em sua página oficial). Ainda que não seja objetivo desse trabalho identificar as manifestações discursivas dos interlocutores, por meio das modalidades técnico-enunciativas da “curtição”, do comentário e do compartilhamento, há que se ressaltar que a
tomada de posição e a propaganda na rede social permite um melhor tangenciamento
da recepção do ethos projetado pela deputada.
Considerações finais
Em síntese, podemos dizer que estratégia discursiva consiste na operacionalização dos meios de persuadir ou seduzir o interlocutor, a partir da instauração de
alguns procedimentos discursivos. As postagens realizadas pela deputada Margarida
Salomão, em sua fanpage, relacionadas à campanha #meuamigosecreto tinham como
visada principal a demonstração da tomada de posição da parlamentarem relação a
uma causa contemporânea e, por conseguinte, a construção de uma imagem positiva
da deputada. Tal imagem é marcada por valores de ativismo, militância, atualidade,
responsabilidade.
Como visadas atreladas, percebemos a denúncia clara de dois sujeitos cujas
atitudes e práticas machistas foram evidenciadas, por meio da recusa do anonimato
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materializada por procedimentos linguísticos e icônicos. Nesse caso, atribui-se ao ato
discursivo da deputada, a função de ataque aos adversários e, mais uma vez, a construção de uma imagem positiva para si própria.
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RESUMO
Neste artigo, pretendemos refletir a teoria e as práticas do midiativismo a partir de
três páginas do Twitter, @FministaCansada, @NAOKAHLO e @mocamachista_,
que se destacam pela manifestação feminista em suas publicações. Teremos como
operadores teórico-analíticos conceitos advindos da Análise do Discurso para que
possa dar conta da complexidade do assunto. A tentativa é de buscar os possíveis ethé
discursivos mobilizados nos tweets dessas páginas feministas. Também iremos trazer a questão dos imaginários sociodiscursivos que mobilizam tais perfis. Ademais,
lançaremos olhar sobre as cenas de enunciação que são compostas essas páginas e as
diferenças que as cenografias digitais podem trazer. Essas estratégias utilizadas pelos
sujeitos ativistas no twitter serão analisadas em meio a essa nova dimensão das textualidades. Iremos observar, então, o teor dos conteúdos pautados pelo ativismo que
buscam fortalecer os coletivos.
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Introdução
Com o apogeu da Internet, a condição de acesso e de manifestação em ambientes digitais facilitou o ingresso para que cidadãos comuns pudessem ser agentes
de ativismo. Diante disso, pretendemos entender neste artigo que, inseridos em um
contexto de imersão nas redes sociais, em destaque para o nosso corpus do Twitter,
existe uma nova forma de questionamento midiático fora das mídias convencionais e
ditas alternativas. É nesse ambiente que se desenvolve o midiativismo.
Percebemos que tal conceito seria a intensificação das práticas midiáticas utilizados por sujeitos que buscam uma forma independente das grandes mídias para se
manifestar. Como se debruça Andrade (2016), temos o sujeito midiativista como um
“[...] especialista-mediador a servir aos intentos da militância, dentro da configuração das lógicas da mídia que porta” (p. 101). Nesse contexto de reivindicação coletiva
e diante de um problema social que se relaciona ao gênero, foram criados coletivos
de mulheres que buscam combater o machismo, com uma tentativa de pensar o feminismo para além do sujeito mulher. Nessa perspectiva, retomamos as ideias de Judith
Butler em Problemas de gêneros para discutir outra posição, de que o sexo é natural e
o gênero é socialmente construído. Essa é a premissa que Butler convoca e que repercute em nosso corpus selecionado.
Assim, iremos abordar três páginas feministas do Twitter, Feminista Cansada (@FministaCansada), Não me Kahlo (@NAOKAHLO) e
Moça, você é machista (@mocamachista_), que evidenciam as novas práticas de midiativismo e nos permite pensar que esses coletivos se apoiam em
um interesse comum, de uma conscientização social ativista que marcam a resistência. Destacamos que nossas discussões terão alguns pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso francesa, sobretudo da Teoria Semiolinguística proposta por Patrick Charaudeau, em que pretendemos discutir os conceitos de
ethos, imaginários sociodiscursivos e, sobretudo, como reflete Maingueneau (2015), a
dimensão das novas práticas específicas do universo digital e das novas textualidades.
Por isso, traçaremos um percurso neste artigo que se inicia pela revisão teórica
do conceito de midiativismo, com a contribuição dos pesquisadores Andrade (2016),
Assis (2006) e Bittencourt (2015). Em seguida, iremos discorrer sobre as novas formas de textualidades geradas pelo ambiente digital, momento em que também lançaremos o olhar sobre as cenas de enunciação que são compostas essas páginas e as
diferenças que as cenografias digitais podem trazer, por meio das pesquisas de Main-
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gueneau (2015). Também iremos trazer a questão dos imaginários sociodiscursivos
que mobilizam tais perfis do Twitter, buscando os possíveis ethé discursivos que esses
coletivos feministas evocam. Por fim, traremos as análises das três páginas, pensando
nas estratégias discursivas utilizadas pelos sujeitos ativistas no twitter em meio a essa
nova dimensão das textualidades e das práticas midiáticas.
1 Algumas palavras sobre o midiativismo e o sujeito midiativista
Embora pareça-nos emblemático o conceito de midiativismo, partimos da própria nomenclatura (mídia + ativismo) para pensar esse sintagma que tem a sua significação atrelada aos sujeitos ativistas que compartilham ideologias e exploram as
novas práticas comunicacionais como amparo às repercussões de seus ideais e ações.
Percebe-se, com Andrade (2016), um compromisso primeiro do midiativismo em ser
“[...] um ativismo social direcionado” (p. 98), objeto de uma luta da democratização
da comunicação. Tendo como corpus o coletivo Mídia Ninja, Andrade (2016), em
consonância às reflexões de Jordan (2002), aponta para a noção híbrida do midiativismo, que tem, por um lado, a função de informação, mediação, e por outro, uma
transgressão solidária. Tal noção se associa ao ativismo, com sujeitos que se unem
por sentimentos comuns de contestação sobre uma determinada circunstância política. Nesse sentido, os ativistas estão dispostos a levantar uma causa e trabalhar para
que alguma mudança aconteça. Podemos entender o sujeito ativista como um agente
engajado, que desafia o sistema em sua conjuntura política, econômica e social, buscando uma mudança nas pequenas atitudes.
As diversas formas de abordagem do midiativismo foram propiciadas, sobretudo, pela Internet. Os novos modelos de interação social são uma ferramenta que
orienta de outra forma as práticas dos sujeitos na sociedade. Por esse motivo, algumas críticas são colocadas em torno desses coletivos, entre elas, o fato da discussão se
estabelecer apenas de forma verticalizada, sem embasamento teórico sobre os temas;
outras críticas refletem que algumas interações reforçam certos estigmas. É com base
nesses pressupostos que iremos refletir até que ponto há uma abordagem no lugar comum ou não diante de reflexões que fogem às lógicas das mídias e passam a reproduzir uma vertente que serve a um “especialista-mediador” (ANDRADE, 2016, p. 102).
Voltando ao percurso teórico em torno do termo midiativismo, percebe-se a
tentativa de caracterizá-lo atrelado ao papel e ao lugar do sujeito que enuncia. Segundo Andrade (2016):
[...] o midiativista é um sujeito, portador de uma vontade solidária, que empreende
ação direta transgressiva-intencional e vê a capacidade de intervenção social dele localizada sendo potencializada, pari passu à implementação da intervenção ativista,
por meio de um registro midiático que visa amplificar conhecimento, espraiar infor776
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mação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa.
Decorre dessa postura o midiativismo e não o contrário, compreendendo mais o
lugar do indivíduo do que das instituições, grupos ou coletivos. (p. 101-102).

Percebe-se que essas narrativas são marcadas por sujeitos ativistas que, em seu
contexto de midiatização, refletem o que Bittencourt (2015) se refere como “espalhamento de conteúdo”. Esse efeito seria a imediaticidade com que um acontecimento é
divulgado, caracterizado pela pesquisadora como um caráter de instantaneidade que
converge os mecanismos de participação e potencializa a visibilidade dos conteúdos.
Com essa noção de espalhamento, percebe-se como os coletivos unem produção e
circulação, de modo que seus conteúdos tenham maior visibilidade e alcance. Pode-se
pensar, então, como movimentos atuantes de “[...] identidades coletivas, constituídas
no âmbito das mobilizações sociais em rede” (BITTENCOURT, 2015, p. 93).
2 Novas textualidades
Em Discurso e análise do discurso, Maingueneau (2015) reflete como a Análise
do Discurso, que se difundiu a partir dos anos 60, tem um novo desafio face às novas
particularidades de suportes e, sobretudo, com os meios digitais. As novas tecnologias da Comunicação fizeram aparecer novas práticas, específicas do universo digital,
e modificou profundamente o modo tradicional do exercício do discurso. Para tanto,
o autor inicia a reflexão sobre multimodalidade, afirmando que a comunicação é
multimodal e mobiliza diversos canais simultaneamente. O que está sendo problematizado e ligado à multimodalidade é o fato de que a porção dos enunciados escritos
com elementos icônicos crescem sem cessar. Isso afeta também a noção do texto e,
por isso, Maingueneau (2015) o denomina “iconotexto”, termo usado para representar as produções semióticas em que imagem e fala são indissociáveis. Ele cita o exemplo dos emoticons, que passam a ter um caráter simbólico e altamente comunicativo.
Reflete-se que, atualmente, a imprensa tradicional é obrigada a privilegiar a
encenação, com o uso de diagramações baseadas no fenômeno da hiperestrutura,
fazendo explodir um texto em diversos textos menores, de modo a formar uma espécie de mosaico de módulos heterogêneos, dispostos sobre uma página dupla. Segundo Maingueneau (2015), a dimensão icônica traduz-se em dois níveis: de um lado,
enunciados verbais acompanham os textos; e, de outro, o conjunto de imagens e de
enunciados verbais constituem uma forma trabalhada de si mesma. Quando se refere
à multimodalidade, temos o ápice de seu desdobramento com o surgimento da Web.
Isso porque se modificou a concepção com que podemos ter da discursividade, particularmente, dos gêneros do discurso. Se os gêneros são estruturados pela hierarquia
dos planos de cena da enunciação, é para eles que o desenvolvimento do texto se
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acelera, promovendo a distinção dos gêneros na Web. Relembramos que a cena da
enunciação é composta por:
A cena englobante, corresponde ao tipo de discurso, ela confere ao discurso um
estatuto pragmático: literário, religioso, filosófico...
A cena genérica, é a do contrato associado a um gênero, a uma “instituição discursiva”: o editorial, o sermão, o guia turístico, a visita médica...
A cenografia, ela não é imposta pelo gênero, mas constituída pelo próprio texto: um
sermão pode ser enunciado por meio de uma cenografia professoral, profética etc.
(MAINGUENEAU, 2004, p.75 grifos do autor).

No sistema tradicional, temos a seguinte forma: cena englobante → cena genérica → cenografia. Se nessa forma clássica temos a cena genérica ao centro, na Web, essa
cena é enfraquecida. O motivo é porque as unidades de comunicação são da mesma
natureza, trata-se de sites da Web, submetidos às restrições técnicas. Essa homogeneização é reforçada pela necessidade de poder circular por hiperlinks de um site a
outro. Produzem-se, assim, cenas genéricas planas, sem grandes alterações. Contudo, é a cenografia, a encenação da informação que tem o papel-chave; ela mobiliza
os recursos multimodais (imagem fixa ou móvel, som) e as operações hipertextuais
(MAINGUENEAU, 2015). Se, por um lado, há o enfraquecimento da cena genérica e
da cena englobante, por outro, há o aumento da cenografia digital, que tem pouco em
comum com a cenografia verbal. Haverá, então, dois tipos de cenografias nos sites: “–
verbal: uma enunciação apenas, a carta de um amigo para outro [...] – digital: reveste
a cenografia verbal, ou seja, uma carta ganhará uma imagem na tela, um suporte de
operações, um constituinte da arquitetura do site” (p. 162). Essa cenografia digital
pode ser analisada por três componentes:
– iconotextual: o site mostra imagens e ele mesmo constitui um conjunto de imagens
na tela;
– arquitetural: o site é uma rede de páginas acionada de uma determinada maneira;
– procedural: cada site é uma rede de instruções destinadas ao internauta. (MAINGUENEAU, 2015, p. 162).

Essa cenografia digital resulta da composição desses três componentes, que podem convergir ou divergir. A Web, portanto, desestabiliza a hierarquia de informações presentes em uma página (o que seria informação principal de paratexto). Não
se pode abranger com uma só olhada o conjunto da página. Na maior parte dos sites,
uma página da tela não é um texto, mas um mosaico de módulos heterogêneos do
ponto de vista enunciativos e modal, já que são sinais, propagandas, slogans. Esses
módulos não são textos, nem mesmo fragmentos de textos, mas outros espaços (páginas do mesmo site, um vídeo, uma propaganda). Por isso “[...] não se pode falar de
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microtextos, de textos curtos, mas de uma subversão generalizada da lógica do texto.
Assiste-se, assim, uma profunda transformação da relação entre o fragmento e a totalidade” (MAINGUENEAU, 2015, p. 163).
Dando continuidade ao ambiente digital que estão imersos esses coletivos ativistas, partiremos das noções de ethos e de imaginários sociodiscursivos para perceber
as estratégias que essas páginas do Twitter se utilizam para ser agentes de ativismo.
3 As imagens de si e os imaginários sociodiscursivos
Utilizaremos o conceito de ethos, a partir da reflexão que Maingueneau retrata
em A propósito do ethos, publicado em 2008, para abordarmos as possíveis imagens
discursivas que os coletivos feministas apresentam. Essa noção, também associada à
intuição, é de difícil trato conceitual: “[...] a ideia de que, ao falar, um locutor ativa
em seus destinatários uma certa representação de si mesmo, procurando controlá-la,
é particularmente simples, e até trivial” (MAINGUENEAU, 2008, p. 12).
Problematizando a questão, o autor inicia seu texto com a conceituação de
Aristóteles, que, escrevendo a Retórica, trouxe a tríade do ethos, pathos e logos. Essas
três provas empregadas pelo orador para persuadir seu auditório são caracterizadas
por: i) ethos: o caráter do orador; ii) pathos: paixões despertadas no ouvinte; e iii)
logos: o próprio discurso. Para Maingueneau (2008), “[...] os ‘argumentos’ correspondem ao logos, as ‘paixões’ ao pathos, as ‘condutas’ ao ethos” (MAINGUENEAU,
2008, p. 14, grifos do autor). E propõe que o ethos consistiria em causar uma boa impressão na construção de seu discurso, passar uma imagem de si que possa convencer
o auditório. Para isso, o orador pode se valer de três qualidades fundamentais: “[...]
a phoronesis, ou prudência, a aretè, ou virtude, e a eunoia, ou benevolência” (ARTISTÓTELES, 2011 apud MAINGUENEAU, 2008, p. 13).
Inspirados pelo filósofo grego, alguns estudiosos, como Barthes, apresentam a
ideia de que ethos seria a manifestação de traços de caráter, em que o orador mostraria ao auditório em busca de boa impressão. Ducrot, por sua vez, apresenta o ethos
retórico, embora associado a um locutor, como algo caracterizado por uma dimensão exterior do discurso. “Não se trata de traços estritamente ‘intradiscursivos’, mas
de dados exteriores à fala propriamente dita (mímicas, trajes...)” (MAINGUENEAU,
2008, p. 14). Sendo assim:
Tudo o que, na enunciação discursiva, contribui para destinar a imagem do orador
a um dado auditório. Tom de voz, fluxo da fala, escolha das palavras e dos argumentos, gestos, mímicas, olhar, postura, aparência... todos signos, de elocução e
de oratória, indumentários ou simbólicos, pelos quais o orador dá de si mesmo
uma imagem psicológica e sociológica. (DECLERCQ, 1992 apud MAINGUENEAU, 2008, p. 14).
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Podemos ressaltar, então, que o ethos não é uma representação estática e bem
delimitada, mas algo construído no momento da fala do locutor e com uma série de
atravessamentos:
a) uma noção discursiva se constrói por meio do discurso, não sendo uma
“imagem” do locutor exterior a sua fala;
b) é fundamentalmente um processo interativo de influência com e sobre o outro;
c) noção híbrida (sociodiscursiva), um comportamento socialmente avaliado
que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação.
Mais além, como retrata Maingueneau (2008), o ethos implica uma maneira de
se mover no espaço social. Daí a noção de “fiador”, uma caracterização do corpo do
enunciador construído pelo destinatário a partir de índices liberados de enunciação,
que pode se manifestar numa multiplicidade de tons. Assim, “tom” tem a vantagem
de valer tanto para o escrito, como para o oral.
Já o conceito sobre imaginários, amplamente abordado por Charaudeau no
artigo Les stéréotypes, c’est bien. Les imaginaires, c’est mieux, é utilizado nesta pesquisa1, a fim de nos apropriarmos do que o pesquisador denomina de imaginários
socioculturais. Os imaginários são transmitidos por meio do discurso, podendo ser
assim estruturadas: “saberes de crença” e de “conhecimento”. É a partir desses saberes que se organizam sistemas de pensamentos.
Os “saberes de conhecimento” tendem a ser uma verdade fora da subjetividade do sujeito, ou seja, repousa na existência dos fatos no mundo, na explicação dos
fenômenos. Pode ser subdivido em: “ciência”, que se baseia nos procedimentos de
observação, de experimentação e de cálculo, a fim de que se aplique ao mundo de
modo tal como ele é; e de “experiência”, que também se baseia e constrói explicações
sobre o mundo, mas não tem garantia de serem provadas, portanto não possui procedimentos nem instrumentos. É como se um indivíduo que vivenciou (domínio do experienciado) pudesse compartilhar esse conhecimento sem ter um aparato científico.
Portanto, diferenciamos os saberes de conhecimento exemplificando-os:
a) A terra gira em torno do sol (saber de conhecimento – ciência).
b) O sol se levanta e se põe (saber de conhecimento – experiência);
Há outro tipo de saberes, elencando por Charaudeau (2007), denominados de
crença, que se relacionam na atribuição de sentido que damos ao mundo, na forma
1

Discussão já iniciada em Gomes, 2015.
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de julgamentos dos fenômenos, pensamento e comportamento. A diferenciação geral
entre esses saberes se deve, sobretudo, ao fato de que na crença o domínio é de um
“nós-verdadeiro”, uma vez que exige adesão do sujeito. Esse nós que pretende substituir o “ele-verdadeiro” do saber de conhecimento está associado ao olhar do sujeito
centrado no mundo, não em seu ponto de vista. No saber de crença, esse raciocínio
inverte-se. Aqui, não há interesse em saber se o sol levanta ou se põe ou se a terra gira
em torno do sol, mas se é melhor trabalhar, por exemplo, no nascer do sol ou ao pôr
do sol. Nesse sentido, entramos para o domínio do valor, que interioriza um saber e,
ao mesmo tempo, o desejo compartilhado.
A construção do “saber de crença” dá origem a outros dois: “revelação” e “opinião”. O de “revelação” supõe um lugar exterior ao sujeito, em que uma “verdade”
não pode ser provada nem verificada, apenas devem existir textos que testemunhem
essa verdade quase que transcendentalmente ligados a um caráter sagrado, evocando
valores. Já os saberes de “opinião” se centralizam no sujeito, que se apropria de um
saber e o compartilha a partir de suas percepções subjetivas. É pessoal e partilhado,
por isso, podem ser subdivididos em opinião comum (tende a generalizar e pretende
ser compartilhada, o exemplo poderia ser o ditado popular), opinião relativa (está
contra ou a favor de uma opinião) e opinião coletiva (valores identitários formados
por um grupo social).
4 Twitter @FministaCansada, @NAOKAHLO e @mocamachista_
Como ressaltamos na introdução deste artigo, escolhemos três páginas feministas para relacionarmos a prática midiativista, as estratégias discursivas mobilizadas nos perfis e os possíveis ethé discursivos em seus tweets. A página Feminista Cansada tem em seu perfil a seguinte descrição: “Feminismo e humor. Lutando contra o
sexismo, racismo, homofobia, transfobia, gordofobia, classismo. Gosta de sapatos”
(online)2. Ao atrelar temas que, de certa forma, estão ambientados dentro de uma
mesma formação discursiva, com pautas de esquerda, quebra-se a expectativa ao afirmar que gosta de sapatos, em que entendemos o humor que também caracteriza esse
enunciador.

2

Disponível em: <https://twitter.com/fministacansada>. Acesso em: 10 nov. 2017.
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FIGURA 1 – Página @FministaCansada

Fonte: Twitter, 2017.
Este é um coletivo de mulheres que tem suas páginas do Twitter, Facebook e
Tumblr posts com publicações voltadas a um público de esquerda, com ideologias
marcadas pelo combate ao machismo e contra a opressão às mulheres. Com relação
à prática midiativista, há uma interação entre os participantes do coletivo com os
diversos usuários da rede social, por isso se caracteriza por ter uma narrativa baseada
na colaboração. Vale ressaltar que a página se utiliza de ReTweets3, nos quais observamos a replicação de conteúdo de outras páginas voltadas a um discurso também
ativista.
No exemplo a seguir, observamos o perfil MST Oficial e Escola Sem Partido,
que demonstra a diversidade das pautas de conteúdo colocadas no Feminista Cansada, servindo ao ativismo e à busca de uma intervenção social. Esse movimento remete-nos à noção de espalhamento, como nos afirma Bittencourt (2015). Os coletivos
unem-se para que os conteúdos tenham maior visibilidade e alcance, já que tais questões se imbricam e se unem a um objetivo em comum de contribuir para que usuários
e engajados nessas questões possam (re)aprender em conjunto.

3

Replicar algo que foi publicado agora em sua página.
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FIGURA 2 – Página @FministaCansada

Fonte: Twitter, 2017.
Ressaltamos a cenografia digital da página como ferramenta fundamental ao
pensar o midiativismo e as estratégias utilizadas para captar um internauta. Por meio
de recursos “iconotextuais”, com o uso de imagens que ratificam o que é enunciado;
“arquiteturais”, a página é projetada de uma outra forma que a mídia tradicional
pouco explora; e por características procedurais, são ativados outros recursos imagéticos e audiovisuais.
Selecionamos alguns tweets publicados no dia 16 de novembro de 2017 em que
o tema central é o aborto. Diante dessa questão polêmica, percebemos alguns saberes
de crença, baseados na opinião, ao afirmarem: “o corpo é meu; o útero é meu, porque o direito ao meu corpo é só meu e de ninguém mais” (online). Em alguns tweets,
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notamos o saber de conhecimento, ao concluírem: “O direito ao aborto é um direito
humano, porque sua autonomia corporal é um direito humano” (online). Dessa forma, sabemos que há deslizamento enunciativo, pois existe um enunciador que se coloca em primeira pessoa, mas sabemos da existência de um coletivo que fala em nome
de várias para outras inúmeras mulheres com opinião semelhante e, possivelmente,
contrárias, tal como se coloca em um tweet “[...] gente que me segue e é contra a legalização do aborto. Cês gostam de sofrer?” (online). Percebemos, portanto, pautas que
são direcionadas a esse posicionamento e são categóricos e reticentes a um possível
questionamento.
FIGURA 3 – Página @FministaCansada

Fonte: Twitter, 2017.
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Embora haja práticas midiativistas na página Feminista Cansada, ressaltamos
que são poucas as publicações do próprio coletivo, servindo mais de compartilhamento de outros internautas e de outras páginas, o que nos faz também (re)pensar
que não seria mais uma tentativa de distribuição de conteúdo em vez de um olhar
crítico.
Já o coletivo Não me Kahlo é composto por um grupo de mulheres com interesse em agregar pessoas que têm objetivo de “[...] aprofundar os assuntos sobre o
feminismo, compartilhar ideias, histórias e também promover ações que busquem a
luta por direitos das mulheres e a efetivação dos direitos já conquistados” (online)4. O
coletivo, além do Twitter, tem páginas no Facebook, Instagram, Tumblr, Youtube e,
por último, criaram um blog para que usuários possam compartilhar suas histórias.
Em seu site, no subtópico “quem somos”, observamos quatro feministas que contribuem de forma ativa nas redes.
FIGURA 4 – Página @NAOKAHLO

Fonte: Twitter, 2017.
4

Disponível em: <http://www.naomekahlo.com/sobre>. Acesso em: 10 nov. 2017.
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O coletivo tem em seu perfil da Não Me Kahlo a seguinte descrição: “Feminismo nas redes” (online). O próprio nome, trocadilho com a artista Frida Kahlo,
já demonstra que se trata de uma abordagem feminista. Diferentemente da página
Feminista Cansada, esta destaca-se pela narrativa ser feita por quase todos os tweets
do próprio coletivo. Existe uma colaboração entre usuários, mas as postagens colaborativas são poucas. Não me Kahlo utiliza-se de outros recursos, como “memes”5
e hashtags, que se inserem nessa nova dimensão das textualidades que discutíamos a
partir das reflexões de Maingueneau (2015). Observamos que, mais uma vez, a cenografia com que esses tweets são colocados, sobretudo em novos gêneros que surgem,
em destaque para os “memes”, permite que a ideia de espalhamento do conteúdo seja
distribuída por diversos dispositivos.
Com relação ao conteúdo dos tweets, destacamos o quanto é significativo ter
uma mídia ativista que vai na contramão ao que os grandes grupos divulgam. Diante
de um acontecimento, a vinda da filósofa Judith Butler no Brasil, foram noticiados
os protestos com a chegada da autora. Dessa forma, mostraremos, a seguir, como o
coletivo tem a contribuição de argumentar essas reações, informando a seu público o
outro lado da filósofa.
FIGURA 5 – Página @NAOKAHLO

Fonte: Twitter, 2017.
Assim, percebemos nesses tweets a repercussão de um imaginário baseado em
um saber de crença, oriundo da opinião, um imaginário que coloca a feminista e
Entendemos tal termo como um gênero discursivo constituído de formas significativas de construção de
significados de ver e agir em sociedade.
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filósofa no papel de bruxa, em que relembramos do acontecimento de “caça às bruxas” na Idade Média. A mudança é de que antes tal julgamento era feito pela igreja
e, hoje, pela população. Por isso, o papel de Não me Kahlo em repercutir esse movimento de outra forma, criticando quem não conhece sua obra e que faz esse tipo
de julgamento. Percebemos, então, a postura favorável a um posicionamento pró-Butler e o ethos de que legitimam e dão credibilidade às ideias feministas.
O coletivo Moça, você é machista foi criado pelas irmãs Andréa Benetti e Marília Freitas Rossi e também por dois irmãos transexuais, Victor e Erick Vasconcellos.
Apesar de terem deixado para trás os nomes civis femininos, os cabelos longos e as roupas de mulher, eles trouxeram a vontade de buscar a igualdade entre os gêneros e incorporaram isso ao universo de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros (LGBTs)6. A ideia
do nome permite-nos inferir um saber de conhecimento, baseado na experiência, de que
o machismo também existe na própria mulher, que, muitas vezes, reproduz o comportamento opressor do gênero oposto. Por isso, a ideia do coletivo de ter um movimento em
que a potência interativa e descentralizadora das redes e sistemas midiáticos digitais
possa ressignificar a democracia e a própria ideia de “[...] resistência, além de conferir
à internet o papel de meio de expressão, atividade e afeto”. (ANTOUN, 2001 apud
ANDRADE, 2016, p. 102).
Neste tweet, podemos apontar a repercussão gerada pelo projeto “Cura Gay”,
também conhecido pelos nomes Terapia da Reorientação Sexual, Terapia de Conversão ou Terapia Reparativa7, com objetivo de extinguir a homossexualidade de
um indivíduo.
FIGURA 6 – Página @mocamachista_

Fonte: Twitter, 2017.
Ora, tal decisão preconceituosa demonstra-nos o quão necessário é colocar
em evidência os assuntos relacionados ao gênero e à orientação sexual. O tweet, iro‘Moça, você é machista’: trans criam maior página feminista do país. Disponível em: <https://www.geledes.
org.br/moca-voce-e-machista-trans-criam-maior-pagina-feminista-do-pais/>. Acesso em: 8 nov. 2017.
7
Entenda o projeto Cura Gay. Disponível em: < https://examedaoab.jusbrasil.com.br/noticias/376191509/
entenda-o-projeto-da-cura-gay>. Acesso em: 8 nov. 2017.
6
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nicamente, reflete o imaginário de que “gay é doente”, seguindo a perspectiva dos
parlamentares que esboçaram esse projeto. Temos, portanto, o papel do coletivo de
ser agente de ativismo, com visadas de informação e de opinião, e nos passa a imagem
de que é possível, apesar de tamanho retrocesso, ironizar o sistema público de saúde
e das próprias escolhas políticas que tentam uniformizar o pensamento e as escolhas
de gênero.
Como a multimodalidade faz parte da estrutura que os coletivos incorporam,
passaremos a um exemplo em que são usados diversos recursos iconotextuais e procedurais que caracterizam essa página:
FIGURA 7 – Página @mocamachista_

Fonte: Twitter, 2017.
Observamos que esse tweet utiliza-se do recurso da hashtag como demarcação
do seu coletivo, de modo que o usuário possa acessar no link e visualizar todas marcações com o mesmo signo. Mas, ancorada pela indagação de Bittencourt (2015), nos
questionamos: o uso da hashtag é uma forma de gerar visibilidade ou uma forma de
diferenciar o conteúdo produzido pelos coletivos daquele veiculado pelas mídias de
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massa? No caso do perfil Moça, você é machista, percebemos uma espécie de assinatura coletiva, em que todos assinam o trabalho.
No entanto, percebemos que esses coletivos, embora traçam uma ruptura no
modo de mostrar o ativismo com potência de resistência e descentralização, algumas
vezes acabam repercutindo poucas publicações de usuários, como a grande mídia
estabelece.
Palavras ativas e finais
Tentamos abordar, de forma sucinta, o teor das páginas do twitter que constituem os coletivos, os quais atuam abordando pautas diversas, e em nosso corpus
específico, o feminismo. Fizemos um percurso teórico e prático do midiativismo que,
muitas vezes, simboliza resistência, com o objetivo de contribuir para a (trans) formação das pessoas.
Em um caminho discursivo, podemos pensar três tipos de mobilização a partir
de seus tweets, a primeira página, Feminista Cansada, percebemos o ethos irônico
desde a descrição da página; em Não me Kahlo, nota-se um ethos de credibilidade,
pautado por reflexões de filósofos que enriquecem as narrativas; por fim, a página
Moça, você é machista, em que há um ethos de diversidade de assuntos e dos próprios
colaboradores.
Reiteramos que, esses coletivos, ao trazer à tona temáticas, muitas vezes, silenciadas pela grande mídia ou não conseguem ter a devida repercussão conseguem
colaborar para que informações e pautas de minorias consigam ter voz.
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RESUMO
A grande mídia nos fornece reiteradamente imagens acerca da beleza dos corpos femininos que, com a ascensão e difusão das mídias na Internet, estão submetidas a
formas peculiares de circulação. Neste artigo, tomamos essas imagens como materialidades discursivas e, a partir da perspectiva analítica de Michel Foucault, estabelecemos uma leitura para pensar as relações de poder que se instituem para as mulheres
na constituição de suas identidades. Para tanto, lançamos mão, também, da crítica
feminista e dos estudos de mídia que nos possibilitaram pensar na circulação das
imagens dos corpos femininos e da relação das mulheres com seus corpos. A partir do
formismo digital, tratado por Di Felice como o modo atual de circulação de informações na rede, encontramos não apenas a força desses discursos imagéticos como hegemônicos, mas possibilidades de confrontos com outros discursos em potencial circulatório semelhante, como o de imagens que acolhem para a beleza uma diversidade
de formas corporais femininas, a constituir uma espécie de ativismo digital feminista
baseado no empoderamento feminino, possível nas peculiaridades do ciberespaço.
PALAVRAS-CHAVE: Mídias digitais. Feminismo. Biopolítica. Resistência.
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Leitura discursiva do/no ciberespaço:
padronização e resistência dos corpos femininos
Introdução
Em nossa sociedade, desde a leitura de uma obra literária à visitação de exposições de artes plásticas, dos telejornais às revistas eletrônicas, estamos envolvidos
num processo de leitura cotidiano. Tão cotidiano que sequer nos damos conta de que
essas produções nem sempre existiram, ou melhor, nem sempre existiram do modo
como existem hoje. Mas qualquer material de estudo ou de entretenimento é sempre
produzido sob condições sócio-históricas específicas, condições que instituem tanto
as especificidades técnicas que o possibilitam, quanto as regras que permitem que
seja classificado, agrupado ou legitimado enquanto tal. Do mesmo modo, tanto os
conhecimentos que o constitui, quanto os conhecimentos que constituem os sujeitos
estão submetidos a essas condições – e a certas condições – para que sejam tidos
como verdadeiros (FOUCAULT, 1997).
Na materialidade do discurso, o funcionamento da língua, os recursos estéticos, as tecnologias de produção propiciam o modo como o discurso significa. Além
do modo de significar do discurso, a circulação do dizer e sua pretensa finalidade
significam na produção de sentidos.
Partindo de uma visada discursiva em que o texto não se dá como uma estrutura, mas como um lugar de materialização do discurso, e pensando este a partir de
uma perspectiva foucaultiana, ou seja, como uma unidade em que os enunciados
diversos são agrupados, materializados e significados a partir de variados jogos sócio-históricos, podemos vislumbrar no gesto de leitura do texto o que se tem como
verdade de uma dada época em uma dada sociedade.
A partir da concepção nietzschiana de verdade, Foucault propõe também que
pensemos como o verdadeiro de cada época é instituído. Para ele, o uso dos saberes
está permeado por relações de poder. Estamos todos produzindo, construindo, nos
relacionando, significando com base naquilo que tomamos como verdade ou que nos
é apresentando como verdadeiro mediante de relações entre poderes e saberes. Por
isso, a relação entre leitor e os mais variados textos não escapa a uma diversidade de
poderes e saberes à qual esse processo de apreensão nos submete, sobretudo, quando
aceita-se certos conhecimentos como verdadeiros e não outros (FOUCAULT, 2013).
Então, o discurso é ainda, sob determinadas condições sócio-históricas, uma
prática social que constitui sujeito e objeto, pois em seu funcionamento produz e
reproduz verdades mediante de processos que interessam à análise discursiva como
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leitura crítica dos mais diversos materiais. Assim, no intuito de ler esses materiais
como unidades de análise discursiva, devemos buscar também a historicidade das
verdades que o constituem, as relações entre poder e saber que legitimam o(s) seu(s)
discurso(s) (FOUCAULT, 1997). Mais que estabelecer uma interpretação de texto, seria necessário entender como um texto significa e de quais contingências ele depende
para significar (HASHIGUTI, 2009).
Inscritos nas mais diversas materialidades, os discursos circulam continuamente
e atingem mais ou menos nossa vida em sociedade. O espaço digital ou o ciberespaço
funciona tanto como um “veículo” do dizer, quanto como um suporte de leitura que
permeia a vida de um terço da população mundial (GOOGLE, 2015) e afeta, no contexto tecnoinformativo contemporâneo, o cotidiano das pessoas por meio de correios
eletrônicos, mídias digitais e redes sociais (DI FELICE, 2013). A fim de aproximar a leitura discursiva dessa realidade, a perspectiva de análise foucaultiana nos traz ferramentas para instaurar novos modos de olhar para o ciberespaço, atentando para questões
como, por exemplo, a da constituição da identidade, no nosso caso, feminina.
Segundo Margareth Rago (1998), a história ocidental do conhecimento e das
ciências foi feita entre e a partir de uma comunidade de homens. Os Estudos Feministas surgem como uma teoria crítica de saberes masculinistas e categorias de sua
racionalidade que se pretendem universais. Próxima ao viés discursivo de Foucault,
institui-se uma epistemologia feminista que se propõem a investigar como certas verdades sobre um ser ou dever se mulher foram legitimadas, absorvidas e introjetadas
pelas próprias mulheres. Esse modo de pensar a relação de saberes com a construção
de suas identidades é fundamental para buscar espaços de liberdade em que possam resistir a estereótipos que as limitam (NAVARRO-SWAIN, 2015). Institui-se uma
epistemologia feminista disposta a analisar o funcionamento de uma rede constitutiva de relações sociais que controlam os corpos e os comportamentos das mulheres.
Como ferramenta crítica, a perspectiva da leitura discursiva nos servirá para
analisarmos imagens de corpos femininos veiculadas no ciberespaço para que possamos compreender, a partir de sua historicidade, alguns jogos de poder de que são
formadas e que formam a relação das mulheres com seus corpos. Para esse fim, mobilizamos os conceitos foucaultianos de biopoder e resistência e tecemos algumas
considerações sobre mídia, identidade feminina e ciberespaço.
1 Biopoder e mulheres na mídia
Michel Foucault (1997) propôs que pensássemos o poder como um funcionamento que assume variadas formas ao longo da história.
Desde a emergência do Estado Moderno, vivemos um momento político em
que não é mais um poder soberano que controla a vida, mas uma trama fechada de
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coerções materiais. A biopolítica aparece no século XIX como uma nova mecânica de
poder sobre as populações e constitui-se de variadas técnicas disciplinares que visam
extrair dos indivíduos a máxima potência de trabalho (FOUCAULT, 2002). Serão,
então, diversos saberes que vão permear os usos que fazemos dos nossos corpos, a
forma com que vamos nos relacionar com ele e com os corpos dos demais indivíduos,
para que nós mesmos nos controlemos.
De forma cada vez mais localizados, as condutas, os sentimentos e os pensamentos submetem os indivíduos ao poder de certos saberes legitimados, autorizados,
regulamentados pela biopolítica. É a essa forma de controlar a vida em sua dimensão
mais íntima que Foucault (2002) chama de biopoder. Via dispositivos1, o biopoder
não somente disciplina os corpos, como, também, molda as suas subjetividades.
Buscando acompanhar trajetos históricos de sentidos materializados nas formas discursivas da mídia, Maria do Rosário Gregolin (2003; 2007) explica que as imagens que a mídia oferece e reitera constantemente são capazes de criar, na mediação
entre leitor e realidade, efeitos normatizadores sobre os indivíduos, pois adquirem
uma importância simbólica no imaginário cultural e social: “A circulação de imagens,
na nossa sociedade, insere-se no processo sócio-histórico de produção de sentidos, no
interior do qual as relações são fecundadas e permeadas pelas instituições produtoras
de textos, que realizam o trabalho significante da cultura.” (GREGOLIN, 2003, p.
104).
Como materialidades discursivas, os efeitos de verdade estabelecidos historicamente por meio dessas imagens “[...] operam um jogo no qual se constituem identidades baseadas na regulamentação de saberes sobre o uso que as pessoas devem fazer
de seu corpo, de sua alma, de sua vida.” (GREGOLIN, 2007, p. 18).
Tania Navarro-Swain (2001) investigou as representações sociais das mulheres
nas mídias ocidentais analisando uma diversidade de revistas “femininas” (aquelas
direcionadas exclusivamente para mulheres) que em seus diversos conteúdos convidavam suas leitoras a modelarem seus corpos. Em suas capas, publicidades e matérias,
nessas revistas o corpo da mulher apareceu como aquele “[...] contra o qual deve se
erigir o mundo feminino e a indústria de cosméticos/ perfumaria/ ginástica/ produtos
dietéticos/ medicina/ pesquisa [...]” (NAVARRO-SWAIN, 2001, p. 28). Ou seja, atravessadas por discursos médicos e estéticos, as imagens oferecidas orientavam uma
relação de construção da feminilidade e da beleza por meio dos corpos.
Associadas a inúmeros enunciados que estimulam a modelagem do corpo para
a beleza, as imagens de corpos femininos circulam reiteradamente na grande mídia.
Apesar dos diversos usos do termo nas obras de Foucault, aqui nos referimos, de um modo mais geral, a
qualquer coisa que “[...] de algum modo tenha a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes.” (AGAMBEN, 2009, p. 13).
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Segundo Gregolin (2007), os efeitos de sentidos que essas imagens produzem subjetivam a relação dos indivíduos com seus corpos, que, diante de uma meta estética a ser
alcançada, vão buscar integrarem-se socialmente a partir desse êxito. Nesse sentido,
aquelas revistas da grande mídia são verdadeiros dispositivos de biopoder, capazes de
regulamentar os saberes com os quais as mulheres vão se disciplinar, cuidar e construir a beleza e o sucesso de seus corpos.
2 Contestação feminista
Mesmo que o discurso da beleza dos corpos das mulheres seja hegemônico, há
um saber contrário a essa força. Por questionar as relações de poder e as produções
de verdades que subjugam e limitam as mulheres, os Estudos Feministas e a análise de
discurso foucaultiana convergem (RAGO, 1998; NAVARRO-SWAIN, 2015).
Tanto como movimento social, quanto como uma teoria crítica de influência
pós-colonialista, os feminismos consideram que o corpo e a identidade das mulheres
estão submetidos a interesses de manutenção das relações de homem-dominador e
mulher-dominada, cuja base ou reforço são encontrados em linhas e categorias de
pensamento (RAGO, 1998). Para escapar dessas relações, é necessário desconstruir
saberes que as instituíram e as mantêm.
Segundo Tânia Navarro Swain (2001; 2015), por meio de valores culturalmente
construídos ao longo de uma história de restrições das práticas e de modos de serem
e estarem no mundo, a subjetividade e a identidade das mulheres são colocadas como
homogêneas e naturais.
Nas dietas, nos programas de treinamento físico, a busca por um corpo belo
ideal atrela-se aparentemente a uma busca pela saúde. Desse modo, o discurso de
revistas “femininas” sobre como deve ser o corpo das mulheres para que sejam belas
é amparado por algumas noções científicas de nutrição, saúde, atividade física, aproveitando seus status científicos de verdade para legitimar-se.
Contudo, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no ano de 2002, analisou o valor nutricional de dietas publicadas em revistas brasileiras do mesmo período. Das 112 dietas analisadas, apenas uma atendia a requisitos mínimos para garantir
a nutrição da pessoa, sendo o restante prejudicial à saúde (BELINNI, 2015). E sobre
os efeitos dessa midiatização, acrescentam que a busca pela magreza tem passado por
um processo que contraria a busca pela saúde:
Hoje, só no Brasil, um terço das meninas que estão no 9º ano do Ensino Fundamental já se preocupam com o peso, de acordo com uma pesquisa de 2013 do IBGE. A
nível global, a probabilidade de que uma moça com idade entre 15 e 24 anos morra em decorrência de anorexia é 12 vezes maior que por qualquer outra causa. O
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry constatou
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que cerca de 60% das alunas no ensino médio já fazem dieta. A preocupação com
a balança chega a atingir meninas com 5 anos de idade. (BELLINI, 2015, online).

Além disso, quando os corpos magros se apresentam como uma conquista da
beleza feminina, a busca das mulheres pela integração social a partir dessa identidade pode ser afetada de tal modo a priorizar valores menos saudáveis que estéticos.
Nesse discurso produzido pela mídia, o da magreza como um ideal da beleza, saúde
e sucesso do corpo feminino instala uma cultura de um tipo de beleza padronizada.
A jornalista e escritora feminista Naomi Wolf, em seu livro O mito da beleza
(1992), denuncia esse processo de padronização dos corpos das mulheres: “A cultura
obstinada pela magreza feminina não é obcecada pela beleza da mulher, mas sim pela
obediência feminina. A dieta é o sedativo político mais potente da história da mulher.
Uma população levemente louca é uma população dócil.” (WOLF, 1992, p. 247).
Wolf chama-nos a atenção, de um modo geral, para o aspecto controlador dos
efeitos das restrições de uma beleza feminina. A constante preocupação como o alcance do corpo magro desejável mantém as mulheres muito ocupadas, investindo
suas forças físicas, emocionais e financeiras na busca desse objetivo. A dieta funcionaria como sedativo político porque dociliza os corpos femininos, constituindo mais
uma forma de controlá-las.
Para esses feminismos, a discriminação da diversidade de corpos femininos
pelo discurso da magreza como padrão de beleza é um dos reducionismos de um ser
mulher estereotipado. Mas como contrapô-lo? E onde e como circulariam os discursos imagéticos contrários à padronização dos corpos femininos?
3 Resistência no ciberespaço
A difusão de um discurso depende também de sua capacidade circulatória.
Como é sabido, antes do advento e da ascensão da Internet, era via mídia impressa
e, depois, da televisiva que textos, imagens e sentidos circulavam com maior alcance.
Os grandes grupos empresariais dominavam o mercado midiático e as produções que
circulavam a partir dele estavam sujeitas ao crivo de seus interesses.
Com a popularização da Internet, as mídias de massa hospedam-se no ciberespaço. As revistas “femininas”, em sítios oficiais ou as páginas divulgacionais, ganham
na rede mais uma via de difusão, agora em escala mundial, ampliando a construção
hegemônica da imagem do corpo feminino belo, saudável, desejável.
Massimo Di Felice (2013), sobre a topologia das redes de computadores, esclarece que houve três grandes fases nos modos de circulação de informações no ciberespaço. Na primeira fase, chamada centralizada, refere-se aos primórdios da Internet,
em que o acesso era restrito a um número reduzido de usuários e o potencial circulatório era baixo.
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Já na segunda fase, a descentralizada, a Internet torna-se veículo das mídias
alternativas e não comerciais e um espaço de possível resistência a discursos hegemônicos (DI FELICE, 2013). Podemos dizer que, sob essas condições, os corpos que a
mídia de massa não compra e não vende podem aparecer e circular.
Contudo, é um terceiro momento que possibilitaria a circulação das informações cada vez mais em rede, na forma distribuída. A partir da Internet banda larga,
muito mais rápida e barata, ocorre uma alteração tecnoinformativa que vai democratizar a comunicação e o acesso à produção e à circulação de materiais no ciberespaço.
A grande capacidade interativa desse momento dá potência para a difusão a baixo
custo por meio de ferramentas de compartilhamento (DI FELICE, 2013). O número
de usuários cresce muito e a reprodução e criação de conteúdos digitais são amplamente difundidas via redes sociais.
Di Felice utiliza os diagramas de Paul Baran2 como analogia para ilustrar as
estruturas comunicativas das diversas topologias de redes informativas nas fases de
constituição das redes da Internet (Figura 1).
Figura 1: Topologia de redes: centralizada, descentralizada e distribuída.

Fonte: Di Felice (2013, p. 55).

O texto original de Paul Baran poder ser consultado em Rand Memoranda on Distributed Communication
(1964). Disponível em: <http://www.rand.org/publications/RM/baran.list.html> Acesso em: 02 jul. 2015.
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O contexto tecnoinformativo contemporâneo é o momento da forma distribuída3. Os recursos digitais que dispomos hoje promovem a circulação e produção
de uma variedade de discursos em alta potência de alcance, e o ciberespaço tornou-se o mais importante suporte e veículo de uma diversidade de materiais e discursos
contra-hegemônicos. Antes dessa possibilidade, esses discursos circulariam em uma
capacidade muito menor. É principalmente a falta de centralidade que possibilitaria
escapar a um monopólio discursivo sobre a beleza feminina.
Se a mídia se institui como um mecanismo disciplinar contemporâneo (GREGOLIN, 2013), a Internet tornou-se não apenas seu novíssimo veículo, como um espaço de coexistência ou circulação simultânea de diferentes mídias e uma diversidade
de informações e materiais. A topologia descentralizada seria a brecha pela qual o
discurso do corpo ideal circularia com a mesma capacidade circulatória que outros
discursos. Discursos contra dispositivos de biopoder, como o discurso antipadronização dos corpos femininos, são possíveis.
Escapar ao biopoder é tratado, em termos foucaultianos, como uma prática de
resistência. Na medida em que as relações de poder estão em todo lugar, a resistência
é a possibilidade de criar espaços de luta contra poderes e de transformação em toda
parte (REVEL, 2005). É encontrar os espaços de liberdade nas brechas do controle
social mediante estratégias e táticas.
É da positividade do poder da mídia hegemônica que emergem estratégias de
resistência, que contrariam os efeitos de verdade produzidos pela hegemonia discursiva. Como um espaço passível de ocupação por ideias contra-hegemônicas, o ciberespaço apresenta brechas, fissuras, onde é possível contrapor essas ideias; um espaço
de possibilidade de luta contra esse discurso.
4 Corpo gordo no ciberespaço: resistência
É justamente no ciberespaço que ganhou notoriedade o trabalho da artista
plástica brasileira Evelyn Cardoso Queiroz dos Santos, que tem a diversidade dos
corpos femininos muito presente em suas artes. Com as ferramentas de compartilhamento nas redes sociais, sua personagem Negahamburguer fica conhecida por e a
partir de uma grande variedade de usuárias do Facebook.
Tamanha a repercussão que teve o compartilhamento de suas ilustrações fez
com que a artista recebesse centenas de depoimentos virtuais. A identificação com
os corpos e o apreço pelo modo com que eram apresentados sensibilizou centenas
de mulheres que escreveram em agradecimento à artista, muitas vezes contando suas
No Brasil, a Web 2.0 ou velocidade banda larga de acesso a Internet está, atualmente, presente em mais de
37% dos domicílios, e é regulamentada por um programa nacional do governo – o Programa Nacional de
Banda Larga –, que, entre outras competências, promove alianças políticas para oferecer essa tecnologia a
baixo custo para a população.
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histórias sobre as relações negativas que tinham com os próprios corpos e processos
de autoaceitação. Em 2013, a artista cria a fanpage www.facebook.com/olanegahamburguer, alcançando milhares de seguidoras/assinantes. Queiroz começa a desenhar
outras personagens, as personagens dos depoimentos que recebe.
A rede social permitiu que tantas leitoras tivessem contato com sua arte e enviassem suas histórias que, ao final do mesmo ano, Queiroz lança o projeto Beleza real, com
intuito de produzir um livro homônimo composto com as ilustrações feitas a partir delas:
O projeto consiste em apresentar, por meio de intervenções urbanas, livros, objetos
e outras ações, histórias de mulheres REAIS que sofreram algum tipo de discriminação por preconceito a suas condições e por pressões de padrões sociais de beleza.
São mulheres LINDAS que relatam o que já sofreram por serem magras, gordas, altas, baixas, negras, albinas, por terem pelos, por não terem peito ou qualquer outro
aspecto dos seus corpos e até pela simples condição de seu gênero. Pela condição de
ser MULHER. (QUEIROZ, 2015, online).

A partir do sítio colaborativo Catarse, o financiamento voluntário de 683 pessoas fez com que, em dezembro de 2013, o projeto arrecadasse mais que o dobro do
necessário para os custos previstos. Em 2014, 50 depoimentos e 50 ilustrações compuseram o livro Beleza real, em versão física.
No intuito de olhar os corpos femininos como belos em suas diversas possibilidades, Negahamburguer apostou na representatividade como um recurso feminista
antipadronização apresentando, entre outros tipos físicos, corpos gordos (Figuras 2 e
3) envoltos numa atmosfera bem distante da desaprovação ou da censura.

Figura 2 – Negahamburguer

Fonte: Queiroz, 2015, online.
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Dentre outros aspectos visíveis (Figura 2), é possível perceber que há na personagem ilustrada uma tranquilidade em exibir o corpo, em ser gorda. Em contraposição à eterna insatisfação em busca do corpo “perfeito” e à vergonha de não corresponder a esses padrões, o corpo negro gordo se impõe em todas as suas saliências,
as dobras, o rosto cheio. As mãos na cintura denotam uma postura autoafirmativa.
Figura 3 – Negahamburguer

Fonte: Queiroz, 2015, online.
Depois (Figura 3), é a sensualidade de uma mulher gorda que ganha visibilidade, uma possibilidade que é negada pela magreza como padrão estético e erótico. O
corpo gordo provocativo, nu, é exposto voluntariamente pela personagem como um
corpo de prazer.
Importa para pensarmos que esses corpos femininos gordos estão à mostra, em
alguns casos, nus ou seminus. Não há uma obediência ao disfarce das formas desses
corpos, não há tampouco recato das personagens. Em ambas as ilustrações, a suavidade da aquarela empresta à imagem uma leveza que contraria a ideia de agressividade do corpo gordo. As pontas dos pés na Figura 3 também.
Muito diferente das imagens de derrota dos corpos gordos que vendem o ideal
das dietas e uma beleza da magreza, esses corpos convidam a outra relação com suas
formas. Esses dois exemplos de ilustrações do livro contrariam a severidade e a insatisfação com o corpo gordo propostas pelas imagens de beleza ideal.
A representatividade é um aspecto importante da exposição do corpo feminino: o corpo gordo existe, ele não é só branco, ele não é só crespo. Ele não está nas
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revistas femininas, mas está no ciberespaço, em circulação e sem hostilidade, sem
censura. São corpos gordos acolhidos pela beleza.
A constante reiteração de imagens que colocam uma beleza padronizada pela
magreza feita pela mídia hegemônica exerce poder sobre como as mulheres se veem
e/ou como querem ser vistas. Quando as mulheres não se reconhecem nos modelos
de um “belo feminino”, podem buscar tão constantemente alcançá-lo que se sentirão
frustradas quando não obtiverem sucesso. Desse modo, as imagens podem formar a
identidade de suas leitoras, formatar suas subjetividades, formatar suas relações com
seus corpos, e, por conseguinte, moldar seus corpos.
O alastramento da circulação desses discursos no ciberespaço também faz com
que essas reiterações se insiram no campo do dizer de forma cada vez mais global.
Num movimento contrário, o ciberespaço, em seu formismo descentralizado e potencial difusor, colocou também discursos outros em circulação. Com mais ou menos
105.000 curtidas no Facebook, a funpage da Negahambuguer divulgou e divulga a
imagens desses corpos femininos que intitula reais. São agora novas simbologias que
circulam. Negahamburguer cria uma nova economia simbólica em circulação e reiteração permitida pelo ciberespaço.
A partir do compartilhamento de textos imagéticos contra-hegemônicos, nessas artes, encontrou-se a fissura em que se estabeleceu um espaço de empoderamento
do corpo feminino gordo, sua beleza possível, a beleza da sua realidade e de seu
existir. E, de fato, a atmosfera da aceitação e do amor-próprio na diversidade dos corpos femininos instituiu novas formas de relação de muitas mulheres consigo mesmas,
com seus corpos, que chegaram ao nosso conhecimento por meio dos depoimentos.
Ser diversamente bela, ser bela fora dos padrões das mídias de massa gera outra
relação das mulheres com sua identidade e subjetividade. Por isso, o sentimento de
pertencimento proposto por essas ilustrações é amplo, pode ir além da ideia de uma
beleza exclusivamente gorda. Ao contrário, ampliam-se as possibilidades de beleza
que resistem ao controle e à homogeneização dos corpos femininos.
Não é, então, outra forma de biopoder que se propõe, mas uma resistência aos
efeitos de poder do controle e da padronização do corpo feminino aceitável como
belo. Por acolherem a pluralidade, mudam a relação das mulheres com seus corpos,
mas não imprimem em seus anseios a necessidade de modelarem seus corpos. Propõe-se o deixar ser e o permitir-se ser de maneira que escapem ao biopoder. A arte
feminista de Negahamburguer ocupa e resiste a efeitos do biopoder no ciberespaço.
Aqui, o alcance comunicacional midiático, expandido pela configuração difusa
do ciberespaço, aparece integrando demandas de um feminismo que trata da construção da identidade feminina pela via da autoaceitação, como forma de empoderamento das mulheres, realizado a partir de uma rede de relações entre elas. Constitui, desse
modo, um tipo peculiar de ativismo político pela mídia que abarca relações pessoais,
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das mulheres consigo mesmas e com as demais, e que acompanha as características
próprias do ciberespaço. Seus múltiplos recursos funcionam como uma ferramenta
de resistência política na medida em que permite às mulheres o acesso, a interatividade e a produção de conteúdos combativos de sua estereotipação, que permitem
que se reconheçam como belas nas suas variadas formas corpóreas, na contramão do
sedativo político em que consiste a busca pelo corpo perfeito.
Considerações finais
Vimos que, a mídia hegemônica, impressa, televisiva ou digital, reitera constantemente em seus discursos imagéticos um padrão para a beleza dos corpos das
mulheres. Por isso, nossa pergunta foi norteada por abordagens que questionam uma
verdade que é imposta pela legitimação que a mídia faz da ciência da saúde, que,
como vimos, não corresponde, exatamente, ao que de fato, os estudos desta natureza,
no caso aqui abordado, de Bellini (2015), preconizam.
Portanto, ao mobilizarmos os conceitos foucaultianos de biopoder e resistência
e trazermos à luz os estudos da mídia e de uma perspectiva crítica feminista, pudemos constatar a positividade do poder, quando temos no ciberespaço imagens que
acolhem para a beleza uma diversidade de formas corporais femininas. A arte de
Negahamburguer trouxe-nos exemplos de discursos imagéticos que ampliam as relações das mulheres com seus corpos possíveis no contexto contemporâneo das mídias
digitais.
E finalmente, também podemos dizer que, com a circulação do dizer e do mostrar novas formas de olhar os corpos, institui-se uma resistência à verdade posta e
imposta como padrão de beleza dos corpos femininos, seja em sua forma, seja em
sua cor, como é o caso dessa fanpage. Como foi dito, as reações do público feminino
leitor foram as mais diversas e, a partir destas, as publicações ganharam fôlego e
destaque entre outros modos de dizer e de mostrar o corpo feminino, como um corpo
plural, assim como as identidades e subjetividades.
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RESUMO
O presente artigo insere-se num projeto mais amplo, que tem como objetivo investigar o processo de midiatização do discurso religioso, avaliando não só a reconfiguração pelo qual esse discurso tem passado a fim de se adaptar ao campo midiático,
mas também sua influência sobre o público. Neste texto, focalizamos a repercussão
da campanha “Minha família é minha prioridade”, criada no Facebook, em abril de
2016, pela pastora Elizete Malafaia. Partiremos de uma reflexão em torno do fenômeno do midiativismo para, em seguida, analisar, sob a perspectiva da Teoria Semiolinguística, de Patrick Charaudeau, a organização argumentativa da mensagem da
pastora e dos textos dos internautas. Tal estudo nos permitiu constatar que o uso do
Facebook possibilita o contato das igrejas com o público, favorecendo a manutenção
e captação de fiéis e difusão das crenças e valores defendidos pelas igrejas. Porém,
esse espaço também permite que a população ganhe visibilidade e voz e defenda suas
causas, contrapondo-se ao discurso hegemônico da Igreja e estabelecendo redes de
influência sobre um número ilimitado de usuários da Internet.
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O uso das redes sociais para a proposição do
imaginário da mulher no discurso evangélico1
Introdução
O uso das mídias como forma de mobilização da população em torno de determinada causa tem se tornado cada vez mais frequente. As redes sociais, que a
princípio eram usadas especificamente para interações no âmbito particular, têm se
prestado, atualmente, à difusão de ideias e pensamentos, congregando grupos heterogêneos de extensão ilimitada para adotarem certos comportamentos e ações de
interesse comum. Além disso, esse espaço tem favorecido a discussão de temas polêmicos de interesse público, permitindo a ampla manifestação de todas as pessoas.
Sendo assim, indivíduos e instituições recorrem a esses dispositivos de interação com
finalidades que vão muito além da simples troca de notícias no âmbito pessoal.
Nosso objetivo neste estudo é investigar a repercussão de uma campanha intitulada “Minha família é minha prioridade”, criada pela pastora Elizete Malafaia,
mulher do pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no
Facebook, em abril de 2016. Nessa campanha, Elizete conclama as mulheres a manifestarem seu amor por suas famílias. Tal campanha teve como origem um vídeo
publicado no Instagram pela pastora, no qual esta defende a postura da mulher “bela,
recatada e do lar”, retomando um artigo publicado na época pela revista Veja que
traçava um perfil da primeira-dama Marcela Temer, qualificando-a com essas três
expressões adjetivas. A matéria da Veja foi alvo de críticas na Internet, que consideraram seu conteúdo machista. No vídeo postado no Instagram, Elizete dirige-se basicamente às mulheres evangélicas incentivando-as a assumirem a postura associada aos
adjetivos mencionados acima.
A campanha promovida no Facebook pela pastora teve uma grande repercussão, gerando manifestações favoráveis e contrárias. Pretendemos focalizar o conteúdo
dessa publicação e de uma amostra relevante dos comentários concordantes e discordantes gerados a partir dela, a fim de avaliar como os imaginários em torno do comportamento feminino propostos em tal contexto repercutiram sobre os internautas, o
que nos permitirá refletir sobre a relevância do uso das redes sociais como mecanismo
de formação de opinião e de orientação ideológica na sociedade atual.
Para alcançarmos tal objetivo, adotaremos como pressuposto teórico metodológico básico a Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, com ênfase no modo
de organização argumentativo do discurso, a partir do qual tentaremos propor uma
base metodológica para o estudo da recepção na situação dada.
1

O presente artigo resulta de pesquisa apoiada pelo CNPq.
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Nosso artigo partirá de uma reflexão a respeito do fenômeno do midiativismo
e de sua relevância na atualidade. Em seguida, procuraremos abordar o Facebook
como instrumento a partir do qual os indivíduos têm procurado agir em sociedade.
Por fim, tentaremos definir algumas bases teórico-metodológicas para compreensão
da recepção no âmbito dos estudos discursivos para, enfim, analisarmos os dados
selecionados.
1 Reflexões sobre o midiativismo
O fenômeno do midiativismo insere-se num contexto de efervescência de movimentos sociais e/ou de organização de grupos de sujeitos que compartilham um
conjunto de demandas. Essas demandas podem girar em torno de problemas relacionados aos direitos humanos, desigualdades sociais, questões políticas e ideológicas.
De acordo com Castells (1999):
Nesse contexto, as redes sociais digitais tornam-se um espaço para livre manifestação dos indivíduos e mobilização dos pares em torno de causas em comum. Elas
podem se prestar tanto à manutenção do poder instituído quanto a um discurso de
contrapoder, por meio de uma livre manifestação que não está submetida ao poder
institucionalizado. (p. 414).

Para Braga (2012), dois processos favoreceram o acesso da grande população à
mídia: o processo tecnológico, que permitiu que as pessoas pudessem se tornar agentes de ações comunicativas midiatizadas e o processo social, que proporcionou uma
“[...] entrada experimental de participantes sociais nas práticas e processos antes restritos à indústria cultural [...] por ações sociais organizadas para ocupar espaços de
produção e difusão.” (p. 34). Segundo Braga (2012):
Nossa perspectiva sobre midiatização observa justamente esse deslocamento. Por
diversas razões, já não se pode considerar “a mídia” como um corpo estranho na
sociedade. Com a midiatização crescente dos processos sociais em geral, o que ocorre agora é a constatação de uma aceleração e diversificação de modos pelos quais a
sociedade interage com a sociedade. (p. 34).

Essa popularização dos processos e mecanismos de midiatização é uma das
bases que permitiram o fenômeno do midiativismo. Essa espécie de intimidade do
cidadão com as mídias, especialmente as digitais, permitem que ele se coloque como
instância produtora do discurso midiático e se manifeste, sem qualquer limite ou
censura, defendendo seu ponto de vista, opondo-se a uma posição pré-estabelecida e
projetando sua posição para um público, a princípio, ilimitado.
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Essas transformações no âmbito da produção midiática têm permitido não só
manifestações individuais, mas também articulações coletivas que favorecem a mobilização da sociedade.
Gohn (2013) aborda o papel da Internet e demais tecnologias digitais como
mecanismo de expressão de insatisfação da população ou como veículo a partir do
qual grupos minoritários ou não procuram desconstruir os discursos difundidos por
mídias hegemônicas. Trata-se de uma espécie de ativismo digital, que proporciona a
ampliação de limites e que permite uma ocupação de espaços de influências muito
maiores.
Nesse cenário, as redes sociais têm papel fundamental, dentre elas o Facebook.
2 Midiativismo nas redes sociais: o Facebook
As redes sociais têm sido, atualmente, um dos principais dispositivos de interação e troca de informação entre as pessoas. A partir de Recuero (2012), podemos
dizer que as redes sociais permitem a construção de um perfil público ou de acesso
restrito; a articulação de uma lista de conexões; a possibilidade de visualizar e interceder nessas conexões. Elas permitem que os internautas sigam pessoas e sejam
seguidos por elas, o que, de acordo com Putnam e Putnam (2000), citado por Recuero
(2012), revela valores coletivos ao que se tem chamado de “capital social”.
De acordo com Recuero (2012), o capital social, conceito que se encontra em
Bourdieu, é um valor relacionado às conexões sociais, ou seja, obtido por meio do
pertencimento a um grupo social. Para Recuero (2012), seis valores estão ligados a
esse capital social nas redes sociais, a saber, a visibilidade (estar visível na rede), reputação (percepção do ator por outros atores), autoridade (nível de conhecimento
que a rede atribui ao ator), popularidade (número de conexões que tem o perfil com
compartilhamentos, comentários e respostas), interação (caráter conversacional) e
suporte social (nível de retorno para uma solicitação).
Uma das principais redes sociais digitais da atualidade, que congrega as características descritas acima, é o Facebook. De acordo com Correia e Moreira (2014):
O Facebook pode ser definido como um website, que interliga páginas de perfil dos
seus utilizadores. Tipicamente, é nestas páginas que os utilizadores publicam as
mais diversas informações sobre eles próprios, e são também os utilizadores que
ligam os seus perfis aos perfis de outros utilizadores. No essencial, a experiência do
Facebook permite que os utilizadores se envolvam em três tipos de atividades: publicar informação pessoal relevante numa página individual com o seu perfil, ligar- -se
a outros utilizadores e criar listas de amigos, e interagir com outros utilizadores. (p.
168).
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De acordo com Machado e Melo (2014), o Facebook foi criado em 2004 nos Estados
Unidos, funcionando como veículo de interação exclusivamente de universitários norte-americanos. Rapidamente, ele passou a ser usado por pessoas de todo o mundo, sendo, uma das redes sociais digitais mais populares do mundo, possuindo, atualmente,
mais de 900 milhões de usuários ativos.
Procuraremos descrever as características do Facebook a partir de Charaudeau (2004), levando em conta a relação entre as identidades dos parceiros da troca;
o propósito comunicativo e as circunstâncias materiais que compõem esse gênero
situacional.
Com relação às identidades dos parceiros, podemos dizer que as interações no
Facebook envolvem usuários da Internet, cuja idade, sexo, classe social, idade, entre
outras características, são indeterminadas a priori. De acordo com Machado e Melo
(2014), o Facebook caracteriza-se pela presença de
[...] sujeitos, aparentemente “amigos” que interagem entre si através de publicação
no “Status” falando de seus sentimentos, angústias, alegrias, enfim, sobre sua rotina. As pessoas dialogam, comentam os “status” do outro, envolvendo uma comunicação particular. Nessa interação, os envolvidos precisam ter saberes mínimos dessas condições para que o ato de linguagem seja válido de uma maneira geral. (p. 3).

As interações via Facebook inserem-se no domínio de comunicação midiático
e envolvem, a princípio, uma instância informante e uma instância receptora, constituída de um número ilimitado de participantes. Contudo, existe a possibilidade de
uma troca de papéis, já que nas redes sociais, ocorre o chamado processo de “descentralização”, descrito por Klenberg e Easley (2010), citados por Recuero (2012).
Para esses autores, nas redes sociais é possível ter, como fonte das mensagens, vários
atores sociais, ao contrário do que ocorre, em geral, nas mídias tradicionais. As redes
proporcionam, portanto, maior visibilidade para todos os seus participantes, democratizando o acesso e a produção de informações. Assim, quando o usuário publica
uma informação, ela atinge outros usuários que, por sua vez, podem compartilhar a
mensagem. Isso caracteriza esse espaço como mais “democrático”, possibilitando a
ação entre os sujeitos nele envolvidos.
Em termos das finalidades linguageiras, vemos que o Facebook, assim como a
maioria das redes sociais, caracteriza-se, essencialmente, pelas visadas de informação
e a de incitação.
A visada de “informação” resulta de uma posição de um “eu” que quer “fazer-saber”, sendo ele legitimado em sua posição de saber; o “tu”, por sua vez, se
encontra na posição de “dever-saber” alguma coisa sobre a existência dos fatos, ou
sobre o porquê ou o como de seu surgimento. Pela visada de incitação, o “eu” quer
“mandar-fazer”, mas, não estando em posição de autoridade, não pode obrigar o
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outro a fazer, mas apenas incitá-lo. Ele deve, então, “fazer-acreditar” (por persuasão
ou sedução) ao “tu” que ele será o beneficiário de seu próprio ato. Essa incitação, no
Facebook, é favorecida pelo chamado efeito “cascata”.
Para Klenberg e Easley (2010), citados por Recuero (2012), por meio das redes
sociais, entre elas o Facebook, os indivíduos influenciem-se mutuamente. As postagens dos usuários podem impactar a decisão de outros, gerando um comportamento
de massas. Esse efeito resulta do potencial das redes de difusão e retorno rápido das
mensagens postadas.
O propósito, isto é, os modos de tematização, que diz respeito à organização de
temas e subtemas, gira em torno de acontecimentos do espaço particular ou público,
isto é, questões do cotidiano ou de interesse geral. No nível discursivo, as interações
caracterizam-se pelo uso de estratégias específicas que visam atender as condições de
credibilidade, legitimidade e captação, e variam de acordo com o contrato de comunicação vigente.
As circunstâncias, que se referem às condições materiais da comunicação, envolvem uma plataforma digital, com ferramentas e dispositivos próprios desse ambiente. Rojo (2010) comenta que o Facebook, assim como outras mídias digitais,
conjuga a linguagem escrita a outras formas de linguagem: a “imagem estática (desenhos, grafismos, fotografias), os sons (da linguagem falada, da música) e a imagem
em movimento (os vídeos)” (p. 28), de maneira hipertextual e hipermidiática, originando uma linguagem que passou a ser uma combinação hipertextual.
3 Uma tentativa de abordagem da recepção em AD
As pesquisas desenvolvidas no âmbito da Análise do Discurso em geral não
abordam o estatuto do receptor nem o processo de recepção. Parece que a questão
da recepção tem sido evitada nos textos em AD por duas razões principais: uma
de ordem teórico-metodológica e outra pragmática. Em termos teórico-metodológicos, muitos acreditavam que as teorias do discurso não forneciam bases conceituais
e ferramentas suficientes para o tratamento dessa questão. Em termos pragmáticos,
acreditava-se ser difícil – e em alguns casos impossível – ter acesso às várias manifestações dos indivíduos que recebem os discursos. Hoje, sabemos que podemos
nos apropriar de bases oriundas dos estudos de recepção voltados, sobretudo, para
o contexto midiático, propostas por autores como Gomes (2004) e Martín-Barbero
(1997). Acreditamos ser possível empreender uma análise qualitativa da audiência,
investigando, como propõe Gomes (2004), como os sujeitos empíricos negociam os
sentidos ideológicos das publicações e reagem a seus apelos. Sendo assim, os receptores não devem ser vistos como seres passivos, mas como produtores de sentido. Esse é
também o pensamento de Martín-Barbero (1997), que associa a recepção midiática à
vida social, vendo o receptor como um sujeito que ressignifica as mensagens.
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O estudo da recepção nessa perspectiva parte do princípio de que os discursos,
especialmente os veiculados pela mídia, produzem efeitos cognitivos e pragmáticos
sobre os sujeitos interpretantes, por meio da distribuição de informações e de opiniões, o que afeta a representação simbólica dos indivíduos, suas opiniões, crenças e,
consequentemente, ações. Usando a nomenclatura de Martín-Barbero (1997), a abordagem proposta representa transpor o estudo dos “meios” e alcançar a compreensão
das “mediações”, avaliando como as mídias interferem na percepção da realidade por
parte do receptor.
Retomando os estudos discursivos, estudando o quadro de definição dos sujeitos da linguagem, podemos observar que, no âmbito da Teoria Semiolinguística do
Discurso, Charaudeau define esse sujeito receptor (o chamado Tu-interpretante), fornecendo algumas bases para que possamos compreendê-lo. É nessa teoria que vamos
buscar algumas referências para o tratamento dos dados da recepção.
Entendemos que, no âmbito da Semiolinguística, o espaço da recepção está
circunscrito ao circuito externo de comunicação, sendo representado pela figura do
chamado “sujeito interpretante” (o Tu-i). Esse sujeito se define como um ser real, que
atua fora do ato de enunciação, sendo o responsável pelo processo de interpretação
do discurso.
Charaudeau distingue, na instância de produção do discurso, um sujeito que se
desdobra em EU-enunciador e o EU-comunicante. O EU-e é um ser de fala, presente
explicita ou implicitamente em todo ato de fala. Trata-se de uma imagem de enunciador produzida pelo sujeito produtor da fala (o EU-c), representando seu traço de
intencionalidade na instância de produção do ato de linguagem.
Na instância de recepção, também temos o desdobramento de dois seres: o
TU-destinatário e o TU-interpretante. O primeiro é um interlocutor idealizado pelo
EU, que pode estar explicitamente marcado ou não no ato de linguagem. Já o TU-interpretante é o responsável pelo processo de interpretação.
Quando se fala de recepção, é esse sujeito interpretante e sua reação que interessa ao pesquisador. No entanto, como afirma Charaudeau (2008, p. 46), esse sujeito “[...] escapa ao domínio do EU”, uma vez que nem sempre corresponde ao ser
idealizado pelo falante. Ou seja, uma ordem direciona-se a um TU-d, ser idealizado
que, provavelmente, reconhecerá no locutor uma autoridade e, consequentemente,
uma posição de subordinação em relação a esse locutor. Porém, o sujeito real ao qual
essa ordem vai se dirigir pode não corresponder, necessariamente, ao sujeito real que
receberá essa ordem.
Segundo Charaudeau (2010), o espaço de recepção é o espaço da prática social
em que o sujeito deve atribuir sentidos ao ato de comunicação. Trata-se, portanto, do
espaço dos efeitos produzidos. Para o autor, nas situações de comunicação em que
o sujeito interpretante é plural e heterogêneo (como na comunicação midiática), a
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possibilidade de coincidência entre o efeito visado pelo locutor e o efeito produzido é
ainda menor. Para Charaudeau (2010):
[...] esse sujeito interlocutor é um ator social que tem sua própria autonomia em
sua ação de interpretação; ele se dedica a essa atividade em função de sua própria
identidade social, da identidade social do locutor que ele percebe, das intenções que
lhe atribui, de seu próprio conhecimento de mundo e de suas próprias crenças. (p. 5)

Entre os sujeitos do discurso existe uma relação contratual que depende de
três componentes: o comunicacional, que diz respeito ao quadro físico da situação; o
psicossocial, que se refere aos estatutos ligados aos parceiros, tais como idade, sexo,
categoria socioprofissional, etc.; e o intencional, que diz respeito ao que está sendo
dito e à intenção estratégica subjacente ao ato de linguagem.
Vamos considerar os textos produzidos no âmbito da recepção, como um “discurso de comentário”. Esse tipo de discurso revela a opinião do sujeito que comenta.
Ele é uma espécie de termômetro que permite avaliar a repercussão dos discursos.
Como o próprio Charaudeau afirma, o TU-interpretante está sujeito a restrições. Seu comportamento depende das circunstâncias do discurso que o levam, entre outras coisas, a “calcular os riscos de suas reações possíveis”. (CHARAUDEAU,
2008, p. 46).
Ao abordar a relação entre esses sujeitos envolvidos no ato de comunicação,
sobretudo em discursos predominantemente argumentativos, Charaudeau (2008)
defende que em toda argumentação o sujeito deve assumir uma posição quanto à
proposta, quanto ao sujeito que emitiu à proposta e quanto à argumentação. Acreditamos que esses parâmetros possam ser utilizados para descrever o posicionamento
do interpretante diante dos discursos que a ele se apresentam.
Charaudeau (2006) aborda as posições do sujeito, inserido num dispositivo
argumentativo. Essas posições podem dizer respeito tanto à atitude do próprio sujeito argumentante em relação à sua própria argumentação, quanto ao sujeito-alvo
da argumentação. Nesse caso, o sujeito-alvo é levado a posicionar-se em relação à
proposta apresentada e ao sujeito que emite a proposta. Adaptando esse esquema à
figura do sujeito interlocutor, podemos identificar algumas atitudes deste em relação
ao emissor da proposta e em relação à proposta.
Quanto à posição do sujeito interpretante em relação ao emissor da proposta,
identificamos três possibilidades:
1. rejeição do estatuto do emissor: o sujeito interpretante pode não dar crédito ao
sujeito autor da argumentação, rejeitando ou questionando a proposta. Poderíamos dizer que se trata de questionamentos que podem girar em torno da credibilidade e da legitimidade do sujeito argumentante para tratar do assunto abordado.
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2. aceitação do estatuto do emissor: o sujeito interpretante reconhece no sujeito argumentante autoridade, crédito e saber suficientes. Esse reconhecimento
depende da situação de comunicação.
3. justificativa do estatuto de um outro sujeito, inserido pelo sujeito argumentante ao longo da argumentação.
Quanto às posições do sujeito interpretante em relação à própria argumentação, estas podem ser de “engajamento” ou “não engajamento”. No caso do “engajamento”, o sujeito pode implicar-se pessoalmente no questionamento, defendendo-o. Do ponto de vista
da recepção, significa concordância ou convergência em relação à proposta defendida pelo
sujeito argumentante; Nas situações de “não engajamento”, o sujeito pode escolher não
se implicar pessoalmente na argumentação, mantendo-a a distância. Do ponto de vista da
recepção, essa atitude significa uma rejeição da proposta do sujeito argumentante.
4 Análise: a recepção da mensagem da pastora Elizete Malafaia
Analisaremos a interação estabelecida com os usuários do Facebook a partir da
seguinte postagem da pastora Elizete Malafaia:
FIGURA 1 – Postagem da pastora Elizete Malafaia no Facebook.

Fonte: Elizete Malafaia, 2016, online.
A campanha da pastora, até a presente data, obteve 2.100 visualizações, centenas de compartilhamentos e comentários. Dos comentários enviados, analisaremos
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aqueles que aparecem quando se utiliza a ferramenta “principais comentários”, num
total de 168 publicações. O número de visualizações e comentários não indica, no
entanto, que o índice de aceitação da campanha foi alto. Pelo contrário, a proposição
da pastora gerou uma grande rejeição, que deu margem à defesa de opiniões divergentes em relação à proposta original. Identificamos, nessa situação de comunicação,
a pastora, como sujeito comunicante e os internautas como sujeitos interpretantes.
Porém, o que ocorre nas redes sociais é uma possibilidade de inversão de papéis, que
permite que o sujeito interpretante ocupe a instancia de produção e passe a exercer
uma influência sobre os demais participantes da interação.
No material que trazemos para reflexão, temos, portanto, dois exemplos de utilização das redes sociais como espaço de mobilização, por posições antagônicas: de
um lado, representando uma posição de poder, no campo religioso, a pastora Elizete
Malafaia, conclamando as mulheres a publicar mensagens condizentes com o estereótipo da mulher “bela, recatada e do lar” e com a imagem tradicional da família; de
outro, uma parcela da população, da qual a maioria é representante de uma posição
contrária, que se opõe à ideia de que a formação da família restrita aos padrões tradicionais.
Os dados não nos permitem identificar mais detalhes sobre as características
identitárias do público interpretante, porém, pela denominação e foto de perfil publicadas, constata-se que a maioria dos internautas que comenta a postagem da pastora
são adultos, com predominância do sexo feminino: 98 comentários são de mulheres
e 70 comentários de homens.
Uma análise quantitativa dos dados nos mostra que, dentre os 168 comentários
analisados, apenas 26 (que representam 15,5% dos dados) manifestaram engajamento à proposta, enquanto 142 (84,5%) defenderam posições divergentes.
Dos comentários de engajamento, apenas uma pequena parcela obedeceu, explicitamente, à orientação da pastora, manifestando o amor pela sua família. Para
exemplificar essa postura, citamos os exemplos (1) e (2)2. Grande parte dos comentários que adeririu à proposta da pastora citou a família dela como uma fonte de
inspiração, um exemplo a ser seguido, manifestando aceitação quanto ao estatuto da
emissora, como se verifica nos exemplos (3) e (4):
(1) Amém. Eu tenho uma família abençoada. (C.79)
(2) Eu amo muito minha família (C. 168)
(3) Família abençoada e exemplo para muitos. Que Deus continue abençoando vocês. (C.60)
(4) Eu sigo esse exemplo de família, por isso eu tenho uma família feliz. (C. 115)
A transcrição dos comentários preservou seu formato original, mantendo, inclusive, desvios ortográficos
e demais inadequações à norma culta. A identificação dos autores foi removida, tendo sido substituída pela
numeração dos comentários, ao final, entre parênteses (C. x)

2

814

PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

A maioria dos comentários foi de não engajamento à proposta da pastora. Alguns internautas se restringiram a discordar da proposta, mas muitos aproveitaram
o espaço para defender outras propostas, tais como a necessidade de mulheres não se
dedicarem exclusivamente ao lar; a possibilidade de diferentes constituições familiares, além do padrão tradicional, dentre as quais famílias com casais formados de pessoas do mesmo sexo. Também verificamos que grande parte dos comentários deixou
clara uma rejeição à pastora, à família dela, à igreja dela e do marido, o pastor Silas
Malafaia, como veremos adiante.
Dentre os 142 comentários de não engajamento, 35 manifestaram também rejeição ao estatuto da pastora, como vemos nos exemplos (5) a (8):
(5) Com o patrimônio de 150 milhões de dólares conforme a revista Forbes divulgou. Até eu seria do lar... (C.1)
(6) Haja hipocrisia.... ser do lar e ficar bela e sorrindo com a conta bancária recheada e cheia de pessoas pra cuidar da casa e dos filhos por vc é facil.... quero ver você
nessa pose toda tendo que enfrentar a realidade da maioria das mulheres brasileiras
e cristãs, que trabalham 44 h semanais, estudam, e ainda tem que cozinhar, arrumar,
lavar, limpar, cuidar dos filhos e do marido sozinhas... pq a maioria dos maridos não
tem vergonha na cara pra lavar uma cueca sequer.... Louvo a Deus pq ele me deu
um marido que entende que a missão do lar é dos dois.... marido também é dono
de casa... minha família é prioridade e pro meu marido tb... por isso trabalhamos
e estudamos assim para podermos ter uma vida digna... e cuidamos juntos da casa
pois ela não é apenas minha!!!!! (C. 3)
(7) Eu tenho um lar, uma família e sou uma trabalhadora! Não vivo de ludibriar e
furtar o dinheiro de fanáticos religiosos.... Sinto muito por você ter uma vida tão
vazia, suja e egoísta (C. 6)
(8) Amar à família todas amam, agora poder ficar em casa cuidando do lar é para
quem pode!!principalmente para mulher de pastor que não fazem nada. Vai fazer
algo produtivo!! Cambadas de mandadas do Cunha! (C.40)

As manifestações de não engajamento acima possuem um caráter assertivo,
com predominância, portanto, da modalidade delocutiva. Além de discordarem da
imagem da mulher como bela, recatada e do lar, os sujeitos interpretantes usam o
espaço dos comentários para questionar a conduta da pastora, pautando-se, especialmente, na crença de que ela possui um patrimônio que a permite viver confortavelmente, sem a necessidade de trabalhar fora para colaborar no sustento doméstico.
Sua realidade, portanto, é totalmente diferente da situação da maioria das mulheres
brasileiras. Essa diferença é evidenciada, muitas vezes, pelo recurso à descrição narrativa, por meio da qual internautas do sexo feminino narram sua difícil rotina, que
contrasta com a vivência da pastora, como se vê no exemplo (8). A condição privilegiada da pastora deve-se, de acordo com os internautas, à posição privilegiada que
ocupa como pastora ou mulher de pastor, que teriam a “conta bancária recheada”.
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No caso específico da pastora, é mencionado o fato de ela ter 150 milhões de dólares,
informação que teria como origem matéria publicada pela revista Forbes, que nesse
contexto funciona como uma espécie de argumento de autoridade no qual o internauta se pauta para dar credibilidade à sua fala. Mencionando esses dados, narrando
suas experiências de vida ou simplesmente descrevendo a impressão que têm sobre
a vida “vazia, suja e egoísta” da pastora, os internautas manifestam-se contrários à
ideia de que a mulher deve se dedicar exclusivamente ao lar. Sendo assim, esses comentários não se restringem a se opor à posição defendida pela pastora, mas representam um engajamento a outra proposta que se contrapõe à original.
Também são recorrentes opiniões divergentes à da pastora, pautadas numa rejeição à figura do seu marido, o pastor Silas Malafaia. Figura bastante conhecida
no cenário nacional, o pastor Silas é conhecido pelos princípios conservadores que
defende. Vejamos alguns exemplos de ocorrências que citam o pastor:
(9) Ou seu marido serve à DEUS ou serve ao Cunha. (A cadeira dele cheira enxofre).
(C.90)
(10) Esse Malafaia, esse RR Soares são malas e uma cambada dos que dizem ptegar
a palavra de Deus ptegam é a palavra do fute, vejam com quem eles estão juntos
Malafaia com Temer, RR Soares com Cunha, os doismaiores demônios contemporâneo é mole. (C.133)
(11) Com um charlatão desviando dinheiro de idiotas fica fácil ser do lar.
(12) Quem sabe se essa mulher ficasse orando ao invés de tentar subjugar outras
mulheres o marido dela não seria tão pilantra. (C. 41)
(13) Roubando como seu marido rouba eu também seria do lar querida (C. 163)

Essas postagens constituem-se de asserções de caráter predominante descritivo, repletas de qualificações de ordem subjetiva que descrevem o pastor Silas como
“charlatão” e “pilantra”. Essas asserções atribuem a possibilidade de a pastora dedicar-se inteiramente ao lar às condições proporcionadas por seu marido, que seria
responsável pelo desvio de recursos da igreja e dos fiéis. Em termos da organização
enunciativa, verifica-se que algumas asserções dirigem-se à pastora, enquanto outras
se direcionam aos internautas em geral, o que evidencia uma característica desse tipo
de enunciação, que é a possibilidade de criação de interações secundárias, que tomam
o enunciador, autor da postagem, não como interlocutor, mas como tópico de trocas
dialógicas paralelas.
As acusações direcionadas ao marido de Elizete, o pastor Silas Malafaia, podem repercutir no sentido de comprometer a legitimidade de ambos, enquanto pastores que desviam o dinheiro alheio, manipulam e enganam inocentes. Pesa, também,
negativamente, no atual contexto político, a associação do pastor Silas a políticos
como o presidente Temer e o deputado afastado Eduardo Cunha, personagens envol-
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vidos em denúncias de corrupção e cuja popularidade é baixíssima. Ao se questionar
a legitimidade da enunciadora, coloca-se em dúvida, também, sua credibilidade.
Dos comentários analisados, dez expressam críticas à família da pastora, como
vemos nos excertos abaixo:
(14) A família uma família unida rouba mais São vitoriosos mesmos. (C. 72)
(15) Falsos Moralistas!!´é o que essa família é. (C.73)
(16) Família Doriana... Doriana não né, que Doriana é coisa de pobre, essa aí é a
família Becel... (C. 75)
(17) Família Malacraia... anticristo... isso sim. (C.131)

Adotando a mesma linha argumentativa das postagens anteriores, temos aqui
comentários que defendem a tese de que toda a família, e não apenas a pastora, se
beneficia dos roubos promovidos pelos pastores, no âmbito da Igreja. Além disso, a
família é qualificada como moralista, que é uma das acusações recorrentes nas postagens que questionam a proposta da pastora. A referência à margarina Doriana exige
um conhecimento intertextual de antigas publicidades nas quais esse produto se vê
frequentemente associado à representação de uma família feliz, em torno da mesa. A
associação entre Doriana e Becel procura explorar os dois pontos principais que embasam as críticas à família Malafaia: sua imagem de família conservadora e aristocrata.
Constatou-se, também, que dezoito comentários apresentam críticas severas
à igreja à qual a pastora se vincula e às práticas nela adotadas, tais como o dízimo.
Alguns exemplos são:
(18) Tudo cm dinheiro do dízimo.... (C. 157)
(19) Usurpadores da fé (C. 159)
(20) Olha pra onde vai o dinheiro dos fiéis... vai tudo pro bife da neta. (C. 165)

Mais uma vez, questiona-se a legitimidade da pastora, por meio de qualificações negativas à igreja dela. Questiona-se, mais uma vez, a idoneidade dos pastores
e dirigentes da igreja, que estariam manipulando os fiéis e desviando o dízimo para
uso pessoal.
Por fim, há nove publicações que utilizam da ironia ao representar famílias felizes, mas que destoam dos padrões pregados pela igreja. Nesses casos, as postagens
trazem, quase sempre, fotos de famílias constituídas por casais gays.
A partir desse conjunto de postagens que representam uma posição de não
engajamento, o espaço de comentários converte-se num ambiente que proporciona
aos internautas a oportunidade de se posicionarem contrariamente às propostas da
pastora, difundi-las e promover um debate em torno da temática da constituição da
família e do papel da mulher na sociedade.
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Considerações finais
As reflexões acima nos levam a observar como as redes sociais, especificamente
o Facebook, vêm se tornando um espaço relevante para a discussão de temáticas pertinentes à sociedade, funcionando como um dispositivo que favorece a mobilização
da população para tomada de posição quanto a questões polêmicas.
Aqui tivemos um exemplo relacionado à midiatização do discurso religioso,
fenômeno que tem se ampliado nos últimos anos, e que tem sido responsável por ampliar o espaço de atuação dos religiosos em geral. A utilização do Facebook por parte
da pastora Elizete Malafaia é um exemplo de como as mídias possibilitam o contato
das igrejas com o público, favorecendo a manutenção e captação de fiéis e difusão das
doutrinas, crenças e valores defendidos pelas igrejas.
A situação analisada também nos leva a refletir sobre como esse mesmo espaço pode
permitirqueapopulaçãoganhevisibilidadeevozepossadefendersuascausas,contrapondo-se ao discurso hegemônico e estabelecendo redes de influência sobre um número ilimitado de usuários da Internet, promovendo campanhas, tornando públicas as suas
versões de acontecimentos e defendendo bandeiras.
Enfim, colocando em prática o chamado midiativismo, as mídias digitais tornam-se um espaço para manifestação mais democrática do indivíduo e de grupos
que até então não possuíam essa visibilidade, para agir em sociedade de forma mais
significativa, o que possibilita um saudável (mas nem sempre harmonioso) confronto
entre ideias divergentes, que é responsável pelo aprimoramento das relações sociais.
Nesse contexto, destaca-se o papel do discurso, como espaço de conflito, por meio do
qual pode se instaurar um processo de mudança social.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar como, ao longo da história do movimento feminista
negro no Brasil (ou das mulheres negras), as práticas comunicativas vêm sendo empregadas por essas mulheres e como suas possibilidades políticas são afetadas nesse
processo. Para alcançar esse objetivo, utilizamos uma adaptação do estudo teórico-metodológico de Fairclough (1999; 2001), a “Análise Crítica do Discurso”; atrelado
aos conceitos de “problema social e problema público” de Babo-Lança (2000), “midiatização” de Andreas Hepp (2014), “hegemonia” de Gramsci (1988), “subjetivação
e emancipação políticas” de Rancière (2004) e “interseccionalidade” de Crenshaw
(2002). Concluímos que, ao se constituírem como sujeitos políticos, as feministas negras envolvidas no enfrentamento das opressões cruzadas incidentes sobre mulheres
negras promoveram um deslocamento nesta cena de opressão, que passa a ser construída também a partir das experiências, dos sentimentos e das observações delas.
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Feminismo Negro:
usos, apropriações e possibilidades políticas das
práticas comunicativas midiatizadas
A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para “ninar
os da casa grande” e sim para incomodá-los em seus sonos injustos
(CONCEIÇÃO EVARISTO, 2007, p. 21)

Introdução
A temática que interessa a este artigo se refere aos processos de subjetivação e
emancipação políticas das mulheres negras a partir de suas práticas comunicativas
midiatizadas. Acreditamos que os coletivos de feministas negras usavam meios comunicacionais para levar as suas discussões adiante e, assim, “[...] reconfiguração de
uma ordem sensível que classifica os sujeitos segundo a serventia, a visibilidade e a
capacidade de ingressar na ordem do discurso” (CAL, 2013, p. 25). Propomos aqui
uma investigação comunicacional que tenta ultrapassar o chamado “midiacentrismo” para apreender globalmente os processos de produção e recepção de sentido,
bem como a constituição da memória, do imaginário e das resistências. Dessa forma,
busca-se compreender como as mulheres negras, sujeitas afetadas por opressões cruzadas — sobretudo de gênero, raça e classe —, constroem sua (ou promovem a construção da) subjetivação e emancipação políticas ao tematizarem a própria condição
em práticas comunicativas midiatizadas?
A partir de uma aproximação inicial da chamada imprensa feminista e feminina (DUARTE, 2016) das décadas de 1980 a 2000, selecionamos como objeto de análise: 1) mídia impressa: as colunas Negra do jornal Mulherio e Mulher Negra e Pequim
95 – da informação à ação do jornal Fêmea; 2) mídia digital: os posts de Djamila
Ribeiro no espaço Blogueiras Negras e o vídeo da youtuber Xan Ravelli, produzido
para a ação Negras na década internacional de afrodescendentes da ONU.
Isso dito, o presente artigo compõe-se, além desta introdução, da apresentação
de nossa fundamentação teórica, da apresentação das quatro mídias trabalhadas e
da análise das mídias. Ao final do artigo, são apresentadas algumas considerações
que podem subsidiar debates posteriores. Vale ressaltar que a discussão deste artigo
integra as reflexões da pesquisa de doutorado da autora, em andamento.
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1 A cena: opressões cruzadas e reprodução das desigualdades na vida da mulher negra
Para uma verdadeira apreensão social dos fenômenos comunicacionais é preciso considerar a multidimensionalidade dos sujeitos (re)inserindo-o em seu lugar
social, marcado por suas vivências e mediações culturais. Por isso, investiremos em
desvelar não apenas os meios de comunicação utilizados pelo movimento das mulheres negras, mas também os contextos em que emergem essas produções e suas
reverberações sociais.
Salientamos que se trata de um contexto formado por problemas sociais cuja
ação coletiva das feministas negras busca transformá-los em problemas públicos.
Nossa afirmação baseia-se nos conceitos de problemas sociais e problemas públicos
desenvolvidos por Gusfield (1981) e apropriado sob uma perspectiva comunicacional por Babo-Lança (2000). Segundo os autores, é um problema social tudo o que
constitui problema em uma sociedade em um determinado momento, em relação
aos valores, às crenças, aos usos e costumes. Ele só passa a ser um problema público
quando adquire uma dimensão “societal”, isto é, quando se torna tema de conflitos,
de controvérsia, de debate de opiniões no espaço público, requerendo ser tratado pela
ação coletiva dos poderes públicos, das instituições ou dos movimentos sociais (BABO-LANÇA, 2000). Acreditamos que seja esse o movimento realizado por feministas
negras, quando tematizam em suas práticas comunicativas midiatizadas as opressões
cruzadas que incidem sobre as mulheres negras e propõem que estas sejam reconhecidas, transformadas e/ou reduzidas.
Isso posto, neste momento, faz-se mister reconstruir, ainda que brevemente, o
percurso e as pautas das mulheres negras no Brasil. No país, o movimento feminista e
o movimento negro ressurgem nos anos 1970, pautados pela luta pela redemocratização, extinção das desigualdades sociais e a busca da cidadania. As relações de gênero
não estavam necessariamente colocadas como problemas legítimos nas lutas travadas
no movimento negro. Assim como as questões raciais não eram pautadas pelo movimento feminista. Naquela década, as mulheres negras estavam, inicialmente, ilhadas
entre os dois movimentos. Na época, inclusive, havia uma recusa, por parte de algumas mulheres negras em aceitar a identidade feminista e preferiam se nomear como
movimento de mulheres negras (BAIRROS, 1995).
Segundo Moreira (2007), a relação das mulheres negras com o movimento feminista começa a se estabelecer a partir do III Encontro Feminista Latino-Americano,
em 1985, ocorrido em Bertioga, e é o feminismo que vai dar base político-prática
para as organizações das mulheres negras. Vale ressaltar que a aproximação entre o
movimento de mulheres negras e o movimento feminista não foi harmoniosa. Segundo Sueli Carneiro (2003), o mito da democracia racial latino-americana — em sua
negação do papel da mulher negra na formação da cultura nacional e na constante
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romantiza as violências sociais, políticas, físicas e sexuais contra elas ao longo da
história — foi o catalisador dessa resistência das mulheres brancas em reconhecer
que existiam especificidades em diferentes grupos raciais. A resistência, entretanto,
não pôde barrar a reflexão sobre o entrecruzamento das opressões sofridas por mulheres negras e, na década de 1980, a ativista negra, advogada, professora e doutora
Kimberlé Williams Crenshaw elaborou a “teoria da interseccionalidade”, que passou
a ser considerada chave para pensar a interseção das desigualdades de raça, classe e
de gênero. Para ela,
[...] a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras.
(CRENSHAW, 2002, p. 177).

No contexto brasileiro, Luiza Bairros (1995) reiterou que a conceituação de
Crenshaw é importante, pois nomeia as diferentes formas da experiência de ser negro
(vivida através do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça). Essa abordagem
tornava supérfluas as discussões a respeito das prioridades do movimento de mulheres negras e também as discussões do movimento feminista tradicional sobre a categoria de gênero ser suficiente. Para Bairros (1995), o conceito evidencia que as “[...]
duas dimensões não podem ser separadas. Do ponto de vista da reflexão e da ação
política uma não existe sem a outra” (p. 461).
Acreditamos que a convergência entre as várias opressões (ou a sobreposição de
problemas sociais) estabelece uma pirâmide social cuja base é formada por mulheres
negras (BIROLI; MIGUEL, 2015). Quando essa base se mobiliza assumindo práticas comunicativas, produção de conhecimento, tematizando reflexivamente a própria
condição, enfim, dedicando-se a atividades relacionadas à palavra e à participação
em esferas de conversação e discussão públicas, ela desestabiliza toda a pirâmide.
Essa mobilização não é recente, o investimento em “práticas comunicativas midiatizadas” contra o racismo tem sido uma estratégia de comunicação da população
negra desde 1833, quando começou a circular o primeiro jornal da imprensa negra:
O Homem de Cor1. Com o passar do tempo, essa tradição histórica comunicativa antirracista não apenas se mantém como se renova, tanto pela abordagem que adiciona
novos marcadores sociais – como gênero e classe —, que precisam ser considerados
na luta política e social, quanto pelos usos de novos suportes sociotécnicos — a profusão de sites, páginas em redes sociais, revistas digitais, blogs e canais de vídeo onliParte da historiografia da imprensa negra pode ser conhecida na dissertação De pele escura e tinta preta: a
imprensa negra do século XIX (1833-1899), defendida na Universidade de Brasília, em 2006.

1
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ne. A adição de novos marcadores deu-se pela luta das mulheres negras, que, em vez
de se apresentarem como vítimas, se apresentaram como sujeitas políticas dotadas da
capacidade de “tomar a palavra”, colocando em suspeição a ordem estabelecida que
determina o lugar e o papel de cada um (RANCIÈRE, 1996).
2 Escolhas teórico-metodológicas: práticas comunicativas midiatizadas como
meios distributivos de discursos não hegemônicos
De partida, propomos a adoção do termo “práticas comunicativas midiatizadas” para nos referirmos ao objeto analisado neste artigo, pois pretendemos nos alinhar às perspectivas teóricas e metodológicas que nos apresentam um modelo praxiológico da comunicação, que elaboram o processo comunicacional como um processo
de interação, por meio do qual os sujeitos atribuem sentidos ao mundo e que podem
ou não ocorrer no espaço midiático (QUÉRÉ, 1991; FRANÇA, 2007).
Entendemos como “práticas comunicativas” as ações interacionais que cumprem “[...] um papel de constituição e de organização dos sujeitos; da subjetividade
e da intersubjetividade; da objetividade do mundo comum e partilhado” (FRANÇA,
2003, p. 40). Dessa forma, não as reduzimos a um meio de comunicação ou a uma
simples transferência de informação de um emissor para um destinatário, mas as
consideramos como um processo dialógico e relacional. Ou seja, entendemos que as
práticas comunicacionais acontecem na reflexividade e na interação, são construídos
no processo e na dinâmica de interação com o outro, no âmbito relacional. Segundo
essa perspectiva, o sentido é construído no encontro entre os sujeitos sociais. Interessa-nos esse olhar sobre o processo comunicacional, pois ele propõe que são nas práticas comunicativas que as coisas e os seres adquirem sua determinação. A linguagem
adquire, assim, uma dimensão expressiva e constitutiva e tem um papel importante
na compreensão que temos de nós mesmos, dos outros e de nossas práticas ordinárias
(QUÉRÉ, 1991; FRANÇA, 2007).
A adição do termo “midiatizadas” é para que o lugar dos meios em nosso objeto não seja ignorado, já que as práticas comunicativas podem ou não ocorrer por
meio das mídias. Derivada do termo mídia — palavra latina que significa “meios”
no plural —, midiatização é aqui entendida como “[...] algo capaz de transmissão
que permite uma modalidade de experiência assentada no transporte e deslocamento
incessante de signos” (ANTUNES; VAZ, 2006, p. 45), um processo ou um “[...] fluxo
onde se dão as operações, onde se mesclam e entrecruzam mundos simbólicos e materiais que têm os meios a montante e a jusante, e que em seu curso carreia grande
parte das narrativas da contemporaneidade” (ANTUNES; VAZ, 2006, p. 45;). Nossa
base teórica se filia também a Andreas Hepp (2014), para quem a midiatização é a
“[...] mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a mudança da cultura e
da sociedade por outro” (HEPP, 2014, p. 51), Portanto, definimos como “práticas
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comunicativas midiatizadas” as apropriações e os usos dos aparatos sociotécnicos
do campo da comunicação como meios distributivos dos discursos produzidos por
grupos ou sujeitos em processos socioculturais de interação.
Isso posto, inspira-nos a base teórico-metodológica de Fairclough (2001) para
estabelecer um caminho analítico de compreensão do conteúdo discursivo dessas
“práticas comunicativas midiatizadas”. Para o autor, o uso da linguagem é uma forma de prática social — um modo de ação sobre o mundo e sobre outros — e “[...]
o discurso contribui para construção de identidades sociais, para a construção de
relações sociais entre as pessoas e para a construção de sistemas de conhecimentos e
crenças” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).
Nesse ponto, cabe destacar que não estamos falando de uma prática discursiva
harmônica e pacífica, mas de um processo permeado por tensões e lutas, no qual os
sujeitos disputam, a todo momento, “[...] o poder e a habilidade de conceber não
apenas a própria história, mas a do outro e de fazer dessa história a definitiva” (ADICHIE, 2009, informação verbal, tradução nossa)2. Gerenciando, assim, o que vai ser
conhecido sobre o outro, sobre os elementos da vida social e como isso ocorrerá, ou
seja, gerenciando as (in)visibilidade da sociedade.
Essa abordagem coloca em destaque outro conceito que se torna caro ao nosso
trabalho: hegemonia, apropriado a partir da concepção de Gramsci, que a define
como “[...] um contínuo processo de formação e suplantação de um equilíbrio instável” (GRAMSCI, 1988, p. 423). O conceito fornece-nos “[...] uma forma de analisar
a prática social à qual pertence o discurso em termos de relações de poder, isto é, se
essas relações de poder reproduzem, reestruturam ou desafiam as hegemonias existentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 126). Ele aponta para a possibilidade de mudança
e para o discurso como um meio de se lutar pelo consenso. Além disso ele apresenta
um meio de questionamento dos padrões de dominação, o que é uma das dimensões
da subjetivação política.
Para Rancière (2004), a lógica da subjetivação política envolve três instâncias
de tensionamento com o outro. A primeira consiste na “negação de uma identidade
fixada e imposta pelo outro”. Para ficar mais claro, segundo o autor, é essa identidade
fixa que nos fornece “nomes” que servem como rótulos, indicando nossa função na
vida ordinária, nossa adequação aos diversos espaços e o tipo de trabalho que nos
compete. A segunda instância implica “mostrar para o outro ou sensibilizá-lo sobre
as consequências do dano do qual ele é vítima”. Neste ponto, as interações comunicativas, como as promovidas pelas feministas negras, são extremamente profícuas.
Por fim, a subjetivação política “instaura um lugar comum para o questionamento de
uma suposta igualdade democrática”.
Sendo assim, acreditamos que, por meio da investigação das relações entre o
discurso e a prática social, é possível analisar de maneira minuciosa quais são os ele2

Palestra proferida.
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mentos naturalizantes de crenças e ações que servem de suporte para estruturas de
dominação, e quais são as que buscam favorecer a desarticulação de tais estruturas
(RESENDE; RAMALHO, 2004). Sendo o discurso uma prática social capaz de alterar as bases hegemônicas, acreditamos que as feministas negras “lutam” e “lutaram”
para se constituírem publicamente em “seres de palavra” (RANCIÈRE, 2004, p. 29)
na ordem do discurso e do registro do visível, por meio de suas “práticas comunicativas midiatizadas”, para assim articular e rearticular as estruturas sociais e políticas
vigentes.
3 As práticas comunicativas midiatizadas e a subjetivação e emancipação políticas
As especificidades da mulher negra abrangem diversas camadas sociais e exercem efeitos substanciais na possibilidade de que essas mulheres se encontrem em situação social de vulnerabilidades, tornem-se trabalhadoras mal remuneradas, exerçam
funções de maior esforço físico e tenham menos acesso à educação formal. Além
disso, existem fatos históricos e simbólicos que estipulam como sendo o trabalho,
a única designação das mulheres negras. Segundo Ângela Davis, citada por hooks
(1995), “o enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras
segue um padrão estabelecido nos primeiros dias da escravidão. Como escravas, o trabalho compulsório obscurece todos os outros aspectos da existência das mulheres”
(DAVIS, 1983 apud hooks, 1995, p. 464).
Para Rancière (1988), “[...] a quem é ativo com suas mãos pede-se, em geral,
que seja passivo quanto ao resto” (p. 43). Portanto, esse contexto de marginalização
política, social e cultural restringe o acesso à busca e ao entendimento dos direitos civis e políticos dessas mulheres, o que, por sua vez, acarreta na restrição do seu direito
à palavra e sua capacidade de demanda política. Gerando, assim, um círculo vicioso
de não direitos, de silenciamento, de invisibilidade, de não participação igualitária na
vida pública e de um não desenvolvimento das habilidades argumentativas (REGO;
PINZANI, 2013 apud COÊLHO, 2015).
Neste sentido, as “práticas comunicativas midiatizadas” produzidas pelo movimento feminista negro são pontes de acesso à cena pública e, portanto, de tomada
da palavra e construção de autonomia. Para Rego e Pinzani (2013, p. 33), a “[...]
autonomia pressupõe um sujeito capaz de se afirmar perante o outro como ator apto
a fundamentar verbalmente suas ações, intenções, desejos e necessidades”. Ou seja,
além da capacidade de argumentação articulada, os sujeitos autônomos também desenvolvem uma criticidade em relação a si, às suas próprias atitudes e quanto às posturas de outros indivíduos (WARREN, 2001 apud COÊLHO, 2015).
Em A noite dos proletários (1988), Rancière trata da emancipação afirmando
que a constituição de uma “voz” política dos trabalhadores passa pela dissociação da
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capacidade dos braços e da capacidade do olhar. Dito de outra forma, a constituição
de uma voz política é um processo que cria um hiato entre o corpo e suas habilidades
laborais e uma construção de um olhar crítico sobre a situação vivida. O autor propõe que

[...] emancipar [...] é tirar os trabalhadores do estado de minoridade, provar que
eles pertencem à sociedade, que eles se comunicam com todos dentro de um espaço
comum; que eles não são somente seres de necessidades, de reclamação ou de gritos,
mas seres de razão e de discurso, que eles podem contrapor razões e construir sua
ação como uma demonstração de capacidade que também é uma demonstração de
comunidade (RANCIÈRE, 2004, p. 90)

A subjetivação política seria, portanto, o processo por meio do qual sujeitos
políticos passam a existir rompendo com os lugares e nomes fixos que antes lhes foram designados como sendo naturais ou a única possibilidade de existência na vida
social (RANCIÈRE, 1995). Esse processo de rompimento político pode ser dissensual
ou consensual.
No dissenso o que opera “[...] não é simplesmente o conflito de interesses ou de
valores entre grupos, mas, mais profundamente, a possibilidade de opor um mundo
comum a outro” (RANCIÈRE, 2004, p. 212). Segundo Cal (2013, p. 25) é por meio
do “dissenso que se estrutura a reconfiguração da experiência comum dos indivíduos,
terreno sobre o qual podem ser elaboradas formas de subjetivação políticas que, por
sua vez, insurge contra as leis de dominação”. Assim, interessa-nos desvendar esse
processo de reconfiguração dissensual da ordem posta e de aparição na cena pública,
realizadas por sujeitos que não possuem (simbolicamente) “[...] o necessário título
para se envolverem com o poder” (RANCIÈRE, 2004, p. 17). Questionamos, portanto, como perceber argumentos de sujeitos que não existem como sujeitos?
No processo de repartição da cena política, Rancière relaciona formas argumentativas e poéticas de comunicação. Ele afirma que a política necessita de momentos poéticos nos quais se formam “[...] novas linguagens que permitem a redescrição
da experiência comum, por meio de novas metáforas que, mais tarde, podem fazer
parte do domínio das ferramentas linguísticas comuns e da racionalidade consensual” (RANCIÈRE,1995, p. 91). Segundo Boaventura de Sousa Santos (2007), para que
exista emancipação social é preciso que exista desconstrução dos valores hegemônicos e eurocêntricos da sociedade contemporânea, a partir do desenvolvimento de
conceitos contra-hegemônicos, como, por exemplo, legalidade, de direitos humanos
e de democracia. Cabe-nos, então, questionar: como mulheres negras, sujeitas afetadas por opressões cruzadas, constroem (ou contribuem para a construção da) sua
subjetivação e emancipação políticas ao tematizarem a própria condição em práticas
comunicativas midiatizadas?
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4 O feminismo negro midiatizado: as práticas comunicativas midiatizadas
Para responder a essa pergunta, propomos aqui a análise aprofundada das seguintes “práticas comunicativas midiatizadas” usadas por mulheres negras ativistas,
proeminentes em seu tempo e que aturam em contexto coletivo.
4.1 Lélia Gonzalez – coluna Negra do jornal Mulherio
A primeira prática comunicativa midiatizada que analisaremos é a atuação da
ativista mineira Lélia Gonzalez no jornal Mulherio3 (1981-1988), no qual ela era a
única mulher negra a participar conselho editorial. Interessa-nos, nesse veículo, apenas a coluna Negra, composta por cinco artigos, assinados por Lélia Gonzalez entre
os anos de 1981 e 1982.
4.2 Sueli Carneiro – coluna Mulher Negra e Pequim 95 – da informação à ação
do jornal Fêmea
Sueli Carneiro é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e
fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra –, primeira organização negra e
feminista independente de São Paulo. Em nossa proposta, optamos por uma materialidade que englobasse a atuação da ativista e do Geledés. Assim, escolhemos analisar
os textos assinados por Sueli constantes na coluna Mulher Negra e Pequim 95 – da
informação à ação, publicada de dezembro/1994 a julho/1995, no jornal Fêmea4.
4.3 Djamila Ribeiro – Autora no espaço Blogueiras Negras
O Coletivo Blogueiras Negras é um espaço digital, no qual mulheres negras
e afrodescendentes tematizam reflexivamente a própria condição. Ele começou em
2012 com o projeto Blogagem Coletiva Mulher Negra e se tornou o Coletivo Blogueiras Negras em 8 de março de 2013. Atualizado cinco vezes por semana, com textos
originais, esse veículo de comunicação tem uma comunidade online (e offline) de
mais de 1.300 mulheres que produzem conhecimento a partir de suas vivências e experiências. Entre 2013 e 2014, Djamila Ribeiro foi participante do Blogueiras Negras.
Em seu espaço na plataforma, abordou temas como racismo, fascismo, homoafetividade, cotas raciais e aborto, os quais analisaremos neste trabalho.
Todas as edições do Jornal Mulherio estão arquivadas no site da Fundação Carlos Chagas, disponível em:
<http://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html>. Acesso em: 9 set. 2017.
4
Fêmea foi o jornal feminista de maior periodicidade no Brasil, entre 1992 e 2014. No total, foram 178 edições com o objetivo de lutar pela cidadania plena das mulheres.
3
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4.4 Xan Ravelli – vídeo produzido para a ação Negras na Década Internacional
de Afrodescendentes 5
Em 21 de março de 2017, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, ganhou o apoio de youtubers negras brasileiras por meio do projeto Youtubers Negras na Década Internacional de Afrodescendentes. O objetivo foi de dar
visibilidade e amplificar as vozes de jovens mulheres negras que produzem conteúdo
de enfrentamento ao racismo e ao sexismo no Youtube. A iniciativa está integrada a
estratégia Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030 da ONU. Em atenção
ao tempo disponível para esta pesquisa e ao critério de escolher mulheres negras proeminentes em seu tempo, em nossa análise, nos aprofundaremos no vídeo produzido
pela youtuber Xan Ravelli. Dentre todas as convidadas para a ação, o seu canal, Soul
Vaidosa, é o que possui maior número de inscritos, 32.826.
5 Indicações metodológicas
Para analisarmos com mais profundidade a forma pela qual as mulheres negras
se apresentam como sujeitos políticos e a maneira como tomam a palavra e a utilizam em diferentes registros de escritura, inspiramo-nos a Análise Crítica do Discurso
(ADC), de Fairclough. Para o autor, a mudança social se dá a partir da mudança discursiva, o que implica tomar o discurso não como sinônimo de texto, mas como uma
forma de ação e assumir que sua relação com a estrutura social é dialética, visto que
influenciam e são influenciados um pelo outro. Assim, os focos da ADC são os problemas sociais dentro de uma perspectiva semiótica (imagens, linguagem corporal,
verbal e não verbal) e as questões políticas (sobretudo relativos a questões de poder
e dominação entre grupos), não a linguagem por si só. Assim, definimos que nossa
apropriação da Análise Crítica do Discurso seguirá as quatro etapas abaixo:
Localização do problema social tematizado pelos discursos das práticas comunicativas midiatizadas. Entendemos como “[...] um problema social tudo o que constitui problema numa sociedade num determinado momento, em relação aos valores,
às crenças, aos usos e costumes” (BABO-LANÇA, 2000, p. 114).
Identificação da origem do problema e sua inserção na organização social, por
meio da contextualização. Nosso objetivo aqui é verificar quais obstáculos sociais existiam (e existem) para o ingresso das feministas negras na ordem do discurso e quais elementos sociais tornaram (e tornam) esses discursos marginais ou contra-hegemônicos.
Avaliação dos interesses da ordem social em (não) resolver o problema. Consistirá no levantamento e na verificação detalhados das ideologias hegemônicas que são
combatidas, tematizadas ou questionadas nas práticas comunicativas midiatizadas
das feministas negras.
5

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pOhrwC8KagU>. Acesso em: 02 dez. 2017.
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Identificação das possíveis maneiras de superar o problema social. Consistirá
em identificar nos discursos elementos que buscam não apenas descrever e explicar o
problema social, mas que também convoca o outro para a ação.
6 A análise
6.1 Localização do problema social tematizado pelos discursos das práticas comunicativas midiatizadas
Na coluna Negra, Lélia aponta como principal problema social a situação de
marginalização imposta socialmente para a mulher negra em relação ao mercado de
trabalho e às relações familiares. Essa marginalização chegou a tal ponto que há um
apagamento das contribuições históricas e culturais das mulheres negras para a formação da sociedade brasileira e a objetificação dos corpos destas.
A autora apresenta uma análise dos dados do IBGE, das décadas de 1970 e
1980, para exemplificar. Segundo ela, a maioria das mulheres negras, 69%, “[trabalha] na agricultura e na prestação de serviços” e são preteridas em “atividades que
requerem contato com o público”, pois nessas atividades exige-se das “candidatas
‘boa aparência’, isto é, que correspondam aos valores estéticos brancos” (GONZALEZ, jornal Mulherio, Ano I, nº 3, set.-out. /1981a, p. 8). Lélia ainda esmiúça mais os
dados, mostrando que essas mulheres chegam a ganhar 48% a menos que mulheres
brancas, e que a discrepância independe do nível de escolarização. Outra dimensão
dessa marginalização é na constituição familiar, segundo a coluna de setembro de
1981, as famílias negras ganham menos que as famílias brancas, e 20% das famílias
negras são chefiadas por mulheres. Além disso, a prática da homogamia racial (casamentos entre indivíduos de mesmo pertencimento étnico-racial) contribui grandemente para a perpetuação das desigualdades que marginalizam o povo negro.
Três décadas após, Djamila usa o espaço do Blogueiras Negras para tratar de
dois problemas sociais semelhantes, o primeiro é interno no movimento social: o silenciamento e a invisibilização da mulher negra; o segundo é externo aos movimentos
sociais: a publicização e a espetacularização do corpo da mulher.
O silenciamento partindo do próprio movimento social é abordado em suas
principais formas: primeiro, a partir da legitimação da opressão praticada por homens negros contra suas companheiras — mulheres negras — quando essas vítimas
são aconselhadas a silenciar-se para não dar “munição para o inimigo [...] e, assim,
ajudar na criminalização do movimento antirracista” (RIBEIRO, 2013a, online). Segundo, sob um viés histórico do movimento feminista, verifica-se que a invisibilização e o silenciamento se perpetuaram ao longo dos anos, sendo praticados também
por mulheres brancas pertencentes ao movimento feminista que se recusaram reconhecer as especificidades da experiência de ser mulher e negra. Nesse caso, segundo
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Djamila, as mulheres brancas “[...] recorrem ao racismo para tentar nos calar” (RIBEIRO, 2013a, online).
A segunda problemática social apontada é a espetacularização do corpo feminino negro. Semelhante a Lélia, Ribeiro afirma que “[...] o corpo da mulher negra não
é dela” (RIBEIRO, 2013c, online), uma vez que todos se sentem no direito de tocá-lo,
objetificá-lo e ridicularizá-lo. A abordagem desse segundo problema social ocorre de
duas formas distintas, uma criticando o humor que oprime as minorias e outra retomando o caso de Vênus de Hotentote, mulher nascida em 1789, na região da África
do Sul e levada para Europa para ser exposta em espetáculos públicos, circenses e
científicos, devido aos seus traços corporais.
Carneiro, na década de 1990, intercala as outras duas autoras em uma abordagem diferente. A coordenadora do Programa de Direitos Humanos do Geledés, Sueli
Carneiro, utilizou a coluna Mulher Negra e Pequim 95 – da informação à ação para
tematizar pautas que poderiam ser tratadas na Conferência de Pequim, em 1995. Ela
expôs o problema da invisibilização das peculiaridades da mulher negra nas políticas
globais e nos dispositivos legais nacionais e internacionais. Para Carneiro, o
[...] racismo é uma forma de violência contra os direitos das mulheres que inviabiliza o exercício da cidadania em todas as instâncias da vida social, expressando-se
das formas mais sutis às mais violentas que passam pela desqualificação estética,
pela desigualdade no acesso ao trabalho, à educação, à saúde e demais benesses ou
direitos sociais (CARNEIRO, jornal Fêmea, Ano IIi, nº 26, abr./1995, p. 11).

Embora a problemática apontada por ela não seja a mesma que a de Lélia, os
apontamentos de Carneiro também ecoam na segunda década de 2000. Xan Ravelli
lançou um vídeo, em parceria com a ONU, em que trata do racismo e da discriminação racial em uma dimensão global alarmantes.
6.2 Identificação da origem do problema e sua inserção na organização social,
por meio da contextualização.
A partir da terceira edição da coluna Negra, Lélia começa a contextualizar
todos os problemas expostos até o momento, mostrando suas origens e desdobramentos na organização social. Em relação ao papel marginalizado da mulher negra,
Lélia expõe os aspectos históricos que resultaram nas desigualdades e a falácia da
democracia racial. Ela destaca como a aparência das mulheres negras e a valorização
de uma suposta predisposição para a maternidade determinava suas atribuições: “[...]
mucamas eram designadas para serviços domésticos e para o lazer dos senhores, enquanto as escravas de eito iam para as plantações” (GONZALEZ, , jornal Mulherio,
Ano I, nº 4, set. - out./1981b, p. 8).
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Lélia ressalta que é dos abusos sexuais sofridos pelas mucamas que começam
a nascer as mulatas que, na modernidade, são tratadas como exóticos “[...] produtos de exportação”. E ainda chama a atenção para a objetificação dessas mulheres
nas “[...] escolas de samba, nas gafieiras e nas festas de largo” que funcionam como
“[...] modernas senzalas onde os ‘sinhozinhos’ brancos vão exercitar sua dominação
sexual (e a indústria turística está aí mesmo para reforçar e lucrar com essa prática)”
(GONZALEZ, jornal Mulherio, Ano I, nº 4, nov.- dez. /1981b, p. 8).
Gonzalez também indica como a invisibilização do povo negro abrange “[...]
de Palmares às escolas de samba”. Segundo a autora, tanto a democracia de Palmares, a qual ela se refere como “[...] primeiro Estado Livre das Américas”, até as festas (afoxés, cordões, blocos, escolas de samba, frevos) “[...] esses baratos todos, que
eram chamados de ‘coisa de negros’ e portanto reprimido, hoje fazem parte de um
patrimônio cultural nacional do qual, é claro, os beneficiários não são os neguinhos,
mas as secretarias e as empresas de turismo” e não os negros (GONZALEZ, jornal
Mulherio, Ano II, nº 5, jan.- fev./1982a, p. 4).
Em seu tempo, trinta anos depois, Djamila expõe outra causa do silenciamento
do povo negro, mais especificamente da mulher negra: “[...] os homens negros, principalmente os jovens, morrem todos os dias vítimas da violência policial” (RIBEIRO,
2013a, online). Assim, as mulheres negras não expõem seus companheiros negros.
Djamila, porém, é certeira: “[...] silenciar, além de reafirmar a violência sofrida, faz
com que os homens não percebam a importância de se discutir o machismo. O silêncio é mantenedor da violência” (RIBEIRO, Blogueiras Negras, 2013a, online).
6.3 Avaliação dos interesses da ordem social em (não) resolver o problema
O pretuguês de Lélia Gonzalez traz um tom informal para sua escrita, a informalidade não afeta seu potencial político, a colunista é certeira em evidenciar os interesses da ordem social em não resolver tais problemas: a sociedade quer as “coisas de
negro”, mas não quer o negro das coisas. Ela ilustra: a indústria cultural e as secretarias turismo apagam ou ignoram o protagonismo das mulheres negras — como a relação da Tia Ciata com a história do samba no Brasil, por exemplo —, reduzindo-as
apenas a “profissão de mulata” que não são nem mesmo consideradas profissionais
da dança, mas constituem uma “espécie diferente” (GONZALEZ, 1982a, p. 4).
Em uma avaliação sobre os interesses da ordem social em (não) resolver os
problemas sociais da mulher negra, Djamila, vai um pouco além da fala de Lélia na
década de 1980, e aponta que os traços das mulheres negras como diferentes é uma
estratégia lucrativa para a sociedade que produz produtos de beleza para transformar
os traços afrodescentes em semelhantes aos europeus — alisamentos, clareamentos
de pele etc. A exotização é lucrativa, e “[...] quem irá lucrar a gente sabe!” (RIBEIRO,
2014, online).
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Em sua coluna, Carneiro, em uma escrita mais formal, direcionada e quase
uma década depois de Gonzalez, explicita que os interesses da ordem social em (não)
resolver o problema também são dos “[...] setores conservadores incrustados no aparelho do Estado e por ‘Lobbies’ poderosos comprometidos com interesses minoritários, elitistas e racistas” boicotam sistematicamente essa pauta, pois sabem que “[...]
a garantia dos direitos das mulheres negras passam pela definição de políticas globais
que garantem pleno emprego, programas de abastecimento, de saúde e saneamento
básico, educação e políticas urbanas de habitação” (CARNEIRO, jornal Fêmea, Ano
III, nº 26, abr./1995, p. 11) e isso significaria uma grande reestruturação no sistema
social e dispêndio de verba.
6.4 Identificação das possíveis maneiras de superar o problema social
É em sua última coluna que Lélia identifica as possíveis maneiras de resolver os
problemas sociais e expõe exemplos de politização do cotidiano vivido por essas mulheres e criação de espaços dissensuais. A autora narra o surgimento do Ilê Aiyê, um
bloco “[...] assumidamente negro e disposto a assumir os valores culturais afro-brasileiros” (GONZALEZ, 1982b, p. 8), no final da década de 1970. Diferente do carnaval,
apropriado pelo poder público, o bloco afro tinha atividades durante o ano inteiro e
é nisto que se encontra a sua força. “Seus membros estão sempre juntos, discutindo,
refletindo e criando coisas novas” (GONZALEZ, 1982b, p. 8).
O Ilê Aiyê foi tão positivo que “[...] começaram a surgir outros e mais outros,
assim como novos afoxês: Bodauê, Malê Dabalê, Olurun Baba Mi etc.” (GONZALEZ, 1982b, p. 8). E mais, esses blocos “[...] criaram a ‘Noite da Beleza Negra’ visando marcar anualmente todo um processo de revalorização da mulher negra, tão
massacrada e inferiorizada por um machismo racista, assim como por seus valores
estéticos europocêntrios” (GONZALEZ, 1982b, p. 8).
A potência política da revalorização desse corpo negro está em desvinculá-lo de
uma sexualização exacerbada,
[...] não se trata de um concurso de beleza tipo “miss” isto ou aquilo, o que não
passaria de uma simples reprodução da estética da ideologia do branqueamento.
Afinal, para ser “misse” de alguma coisa, a negra tem que ter “feições finas”, cabelo
“bom” (“alisado” ou disfarçado por uma peruca) ou então, fazer o gênero “erótico/
exótico”. O que ocorre na escolha de uma “Negra Ilê”, por exemplo, não nada a ver
com uma estética europeia tão difundida e exaltada pelos meios de comunicação de
massa (sobretudo por revistas do tipo “pleiboi” ou de “moda. Assim como pela televisão). Na verdade, ignora-se tranquilamente essas alterações colonizadas, complexadas, não só das classes “brancas” dominantes, como também dos “jabuticabas”
e/ou dos “negros recentes” (né joão jorge?). O que conta para ser uma “Negra Ilê”
é a dignidade, a elegância, a articulação harmoniosa do trançado do cabelo com o
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traje, o dengo, a leveza, o jeito de olhar ou de sorrir, a graça do gesto na quebrada de
ombro sensual, o modo doce e altaneiro de ser etc. (GONZALEZ, jornal Mulherio,
Ano II, nº 6, mar. - abr. /1982b, p. 8).

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2007), para que exista emancipação social é preciso que exista desconstrução dos valores hegemônicos e eurocêntricos da
sociedade contemporânea, a partir do desenvolvimento de conceitos contra-hegemônicos. Lélia finaliza a descrição mostrando exatamente o potencial político e emancipatório desses atos: “[...] se a gente atentar bem para o sentido de tudo isso, a gente
saca uma coisa: a noite da Beleza Negra é um ato de descolonização” (GONZALEZ,
jornal Mulherio, Ano II, nº 6, mar.- abr./1982b, p. 8).
Em 2013, uma espécie de chamamento público, Djamila é precisa: “[...] a exotização exacerbada do corpo da mulher negra, construída historicamente a partir da
experiência colonial, precisa ser duramente combatida. A naturalização dessa violência precisa ser enfrentada” (RIBEIRO, 2013c, online). Para autora, além de público e
ridicularizado, o corpo feminino negro é relegado a papéis muito específicos. Isto é,
Ribeiro mostra como a objetificação, que também ocorre em relação aos corpos feminismo brancos, tem um modo de inferiorização, exotização e ridicularização muito
exacerbado quando imposta aos corpos femininos negros. Para ela, é preciso mudar
o modo que as mulheres negras são representadas.
Para Carneiro, uma das possíveis maneiras de superar os problemas sociais que
acometem a mulher negra é que em documentos oriundos de conferências, como a
de 1995, exista “[...] uma referência explícita à violação dos direitos da mulher [não
branca] baseada na discriminação racial” (CARNEIRO, jornal Fêmea, Ano IIi, nº
26, abr./1995, p. 11). Apontamento que volta a ganhar força na segunda década dos
anos 2000, com a instituição da Década Internacional de Afrodescendentes, na qual
a youtuber Xan Ravelli fala em nome da ONU sobre a priorização global das pautas
dos afrodescendentes.
Considerações finais
Nosso objetivo foi analisar como mulheres negras, sujeitas afetadas por opressões cruzadas, constroem (ou contribuem para a construção da) sua subjetivação e
emancipação políticas ao tematizarem a própria condição em práticas comunicativas
midiatizadas, como tomaram a palavra e fizeram uso dela por meio da escrita em suas
práticas comunicativas. Observamos que cada uma das feministas negras direcionou
seu espaço para questionar a naturalização das opressões sofridas por essas mulheres
e estimular ações de enfrentamento ao problema. Para isso, divulgaram dados e fatos
sobre as situações históricas que levaram a problemática aos desdobramentos vigentes em cada época. Contudo, o mais importante é que elas empreenderam essa tarefa
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por meio de diferentes registros, o que permitiu uma abertura de sentidos (vídeo,
blog, jornal impresso). Combinando razões, sentimentos, relatos e argumentos, elas
destacaram o modo com as opressões cruzadas afetam e afetaram suas existências.
Baseamo-nos na concepção de política desenvolvida por Rancière segundo a
qual ela “[...] é assunto de sujeitos, ou melhor, de modos de subjetivação” (RANCIÈRE, 1996, p. 47). Entendemos a subjetivação como um conjunto de ações que produz uma instância e uma capacidade de enunciação que reconfiguram o campo da experiência, transformando a repartição de papéis, funções e lugares dos sujeitos e das
visões de mundo em litígio. Ao imporem a própria presença como sujeitos que devem
ser contados, as feministas negras envolvidas com o enfrentamento da sobreposição
de opressões promoveram uma modificação na cena da situação da mulher negra, que
passou a ser construída a partir das experiências, dos sentimentos e das observações
delas. As práticas comunicativas midiatizadas analisadas são vestígios desse processo
maior de subjetivação política. Por meio do ato de escrever e falar, mulheres negras
participaram da reconfiguração da ordem da sensível que os classificava a partir dos
seus corpos, e manifestaram sua capacidade para ingressar na ordem do discurso.
Referências
ADICHIE, Chimamanda. O Perigo da História Única. Vídeo da palestra da escritora nigeriana no
evento Tecnology, Entertainment and Design (TED Global 2009). Disponível em: <https://www.
ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?langua %20ge=pt>. Acesso
em: 23 fev. 2018
ANTUNES, Elton; VAZ, Paulo Benardo Mídia: um aro, um halo e um elo. In: GUIMARÃES, C.;
FRANÇA, V. (Orgs.). Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
p. 43-60.
BABO-LANÇA, Izabel. A construção dos problemas públicos. Elementos para uma análise do
caso Timor. Antropológicas, Portugal, v. 15, n. 4, p. 113-130, 2000.
BAIRROS, Luiza. Mulher negra: o reforço da subordinação. In: LOVELL, P. (Org.). Desigualdade
racial no Brasil contemporâneo. Belo Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 1991. p. 479-488.
BAIRROS, Luiza. Nossos feminismos revisitados. Revista Estudos Feministas, Santa Catarina, n.
2, p. 458-463, 1995.
BIROLI, Flávia.; MIGUEL, Luis Felipe. Gênero, raça, classe: opressões cruzadas e convergências
na reprodução das desigualdades. Mediações, Londrina (PR) v. 20, n. 2, p. 27-55, 2015.
SANTOS, Boaventura Sousa. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. Tradução
de Mouzar Benetido. São Paulo: Boitempo, 2007.

835

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

CAL, Danila Gentil Rodriguez. Comunicação e Subjetivação Política: o caso do trabalho infantil
doméstico. Fronteiras-estudos midiáticos, São Leopoldo (RS), v. 15, n. 1, p. 24-33, 2013.
CARNEIRO, Sueli. Mullher, cidadania, democracia e Estado. Jornal Fêmea, Brasília, abr. 1995,
ano IV, n. 27, p. 11.
CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir
de uma perspectiva de gênero. In: Ashoka Empreendedores Sociais; Takano Cidadania (Orgs.).
Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Ed., 2003. p. 49-58.
CHOULIARAKI, Lilie.; FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press,1999.
COÊLHO, Tamires Ferreira. Usos e apropriações do Facebook no sertão do Piauí e possibilidades
de autonomia da mulher sertaneja. In: MARTINO, L. M. S.; MARQUES, A. C. S. (Orgs.). Teorias
da comunicação: processos, desafios e limites. São Paulo: Editora Plêiade, 2015. p. 159-165.
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171-188, jan. 2002.
DUARTE, Constância Lima . Imprensa feminina e feminista no Brasil: Século XIX. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
EVARISTO, Conceição. Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. In: Alexandre, Marcos Antônio (org.). Representações performáticas brasileiras: Teorias, práticas e suas interfaces. Belo Horizonte: Mazza Edições. 2017.
FAIRCLOUGH, Normam. Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB, 2001.
FRANÇA, Vera R. Veiga. L. QUÉRÉ: dos modelos da comunicação. Revista Fronteiras, estudos
midiáticos, São Leopoldo-RS, v. V, n. 2, p. 37-51, dez. 2003.
FRANÇA, Vera R. Veiga.Contribuições de G. H. Mead para pensar a comunicação. In: ENCONTRO ANUAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, 16., 2007,
Curitiba. Anais... Curitiba: UTP, 2007.
GRAMSCI, Antonio. Gramsci reader: selected writings 1916-1935. FORGACS, David (Ed.). London: Lawrence and Wishart, 1988.
GONZALEZ, Lélia. Mulher negra. Jornal Mulherio, São Paulo, ano I, nº 3, set.-out.,1981a, p. 4.
GONZALEZ, Lélia. Beleza negra, ou ora yê-yê-ô. Jornal Mulherio, São Paulo, ano II, n. 6, mar/
abr., 1981b, p. 4.
GONZALEZ, Lélia.De Palmares às escolas de samba, estamos aí. Jornal Mulherio, São Paulo,
ano II, n. 5, jan/fev., 1982a. p. 3.
GONZALEZ, Lélia.E a trabalhadora negra, cumê que fica? Jornal Mulherio, São Paulo, ano II,
n. 7, mai/jun., 1982b, p. 4.

836

PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

HEPP, Andreas. As configurações comunicativas de mundos midiatizados: pesquisa da midiatização na era da “mediação de tudo”. Matrizes. V. 8 - Nº 1 jan./jun. 2014 São Paulo – Brasil. p. 45-64
HOOKS, Bell. Intelectuais negras. Estudos feministas, Santa Catarina, v. 3, n. 2, p. 454-478, 1995.
MOREIRA, Núbia Regina. O feminismo negro brasileiro: um estudo do movimento de mulheres
negras no Rio de Janeiro e São Paulo. 2007. 120f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas (SP), 2007.
QUÉRÉ, Louis. De um modelo epistemológico da comunicação a um modelo praxiológico. Tradução de Lúcia Lamounier Sena e Vera Lígia Westin (mímeo). Do original: D’un modèle épistemologique de la communication à un modèle praxéologique. Réseaux, França, n. 46/47, p. 69-90,
1991.
RANCIÈRE, Jacques. 1988. A noite dos proletários. São Paulo: Companhia das Letras.
RANCIÈRE, Jacques. 1995. Políticas da escrita. Rio de Janeiro: Ed. 34.
RANCIÈRE, Jacques 1996. O desentendimento. Política e filosofia. São Paulo: Ed. 34.
RANCIÈRE, Jacques. 2004. Aux bords du politique. Paris : Gallimard.
REGO, Walquiria Leão .; PINZANI, Alessandro. Liberdade, dinheiro e autonomia: O caso da
Bolsa Família. Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, n. 38, p. 21-42, abr. 2013.
RESENDE, Viviane de Melo.; RAMALHO, Viviane. Análise de Discurso Crítica, do modelo tridimensional à articulação entre práticas. Implicações teórico-metodológicas. Linguagem em (Dis)
curso, Tubarão (SC), v. 5, n. 2, p. 185-208, 2004.
RIBEIRO, Djamila. O verdadeiro humor é aquele que dá um sono no fígado de quem oprime. Blogueiras Negras, São Paulo, 28 mar, 2014. Disponível em: <http://blogueirasnegras.org/2014/03/28/o-verdadeiro-humor-e-aquele-que-da-um-soco-no-figado-de-quem-oprime/>. Acesso em: 9 mar. 2018.
RIBEIRO, Djamila. Afasta de mim esse cálice (cale-se): o silenciamento de mulheres negras em
espaços de militância. Blogueiras Negras, São Paulo, 11 dez. 2013. Disponível em: <http://blogueirasnegras.org/2014/03/28/o-verdadeiro-humor-e-aquele-que-da-um-soco-no-figado-de-quem-oprime/>. Acesso em: 9 mar. 2018.
RIBEIRO, Djamila. Vênus de Hotentote em qualquer lugar: a exotização da mulher negra. Blogueiras Negras, São Paulo, 23 dez. 2013.Disponível em: <http://blogueirasnegras.org/2014/03/28/o-verdadeiro-humor-e-aquele-que-da-um-soco-no-figado-de-quem-oprime/>. Acesso em: 9 mar. 2018.
RIBEIRO, Djamila. Ser oprimido não é desculpa para legitimar opressão. Blogueiras Negras, São
Paulo, 3 set. 2013 . Disponível em: <http://blogueirasnegras.org/2014/03/28/o-verdadeiro-humor-e-aquele-que-da-um-soco-no-figado-de-quem-oprime/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

837

45
Processualidades do midiativismo no acontecimento
“Eu não mereço ser estuprada”
autores:
Marlon Santa Maria Dias
Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Doutorando em Ciências da Comunicação na Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos), com bolsa da Capes.
E-mail: marlon.smdias@gmail.com
Viviane Borelli
Doutora em Ciências da Comunicação pela Unisinos. Professora do Departamento
de Ciências da Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da
UFSM.
E-mail: borelliviviane@gmail.com
RESUMO
No artigo, refletimos sobre o caráter acontecimental de modos emergentes de ativismo em ambientes digitais. O objeto empírico é a produção discursiva acerca da
mobilização “Eu não mereço ser estuprada” (ENMSE). Partimos de uma perspectiva teórica que considera a existência do processo de midiatização, caracterizado
pela interpenetração entre os campos sociais, atravessados por lógicas de uma cultura
midiática. Os acontecimentos na sociedade midiatizada também se modificam e encontram nas redes digitais um novo espaço para sua constituição discursiva. Partindo desse enfoque conceitual, destacamos as processualidades do midiativismo em
ENMSE, por meio de um estudo de caso com enfoque midiático-comunicacional, em
que se utilizam técnicas de mapeamento online, observação encoberta não participativa para a coleta de dados e leitura semiológica dos discursos. A análise aponta que
ações de midiativismo digital são centrais para impulsionar a produção discursiva
que constitui o ENMSE. Organizadas ou não em coletivos, as midiativistas tensionam a narrativa construída pela mídia tradicional. Elas não apenas criticam discursos hegemônicos, como também articulam ações singularizadas que organizam sua
forma de midiativismo, tais como, a produção/circulação de material e criação de espaços de discussão acerca do acontecimento, agendando sua inserção midiática – não
só jornalística, mas também em programas televisivos e telenovelas. Por circular na
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ambiência midiatizada, essas ações constituem-se por meio de fragmentos e descontinuidades, acoplando lógicas de sistemas diversos, que se afetam e geram derivações,
com sentidos que – além de fugir às trajetórias da circulação midiática tradicional –
propõem outras lógicas de ativismo digital.
PALAVRAS-CHAVE: Midiatização. Acontecimento. Ativismo. Mobilização.
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Processualidades do midiativismo no acontecimento
“Eu não mereço ser estuprada”1
As últimas décadas foram marcadas pelo desenvolvimento da comunicação digital, pela intensificação do acesso às novas tecnologias digitais e pela proliferação de
redes de informações e indivíduos interconectados. As reconfigurações desse cenário
impõem desafios ao exercício interpretativo. Para fugir de determinismos, acreditamos que um dos caminhos possíveis é interrogar os modos como essas tecnologias se
relacionam à vida social, transformando-a e sendo transformadas pela inventividade
dos atores sociais a partir de suas distintas apropriações.
No campo de estudos da Comunicação, esse esforço é reconhecido em pesquisas que se contrapõem a teorias funcionalistas de transmissão unilateral de mensagens e empreendem investigações acerca das atividades dos atores sociais e suas relações com as mídias. Hoje é mais nítido o fato de que os atores não apenas realizam
um trabalho de reconhecimento do conteúdo, a partir de diferentes mediações, mas
também produzem e põem em circulação outros conteúdos.
A interlocução ocorre, assim, nesses ambientes comunicacionais em que se
constroem novas formas de significação e práticas sociais orquestradas em torno da
ideia de conexão. Em vista disso, as práticas efetuadas na Internet passaram a tensionar os modelos tradicionais de sociabilidades. Ademais, também colaborou na
intensificação e na reestruturação das atividades políticas e econômicas e na ressignificação (compressão ou alargamento) do tempo e do espaço.
Consideramos que esse cenário de mutações está atrelado ao processo de midiatização da sociedade (VERÓN, 2014; FAUSTO NETO, 2006; 2008). Esse processo
aponta para a emergência e o desenvolvimento de fenômenos técnicos transformados em meios e a consequente alteração dos processos sociotécnicos e discursivos
de produção, recepção e circulação de mensagens. Ainda em curso e incompleta, a
midiatização marca a passagem de uma sociedade dos meios para uma sociedade
midiatizada.
Na sociedade dos meios, a mídia ocupa um lugar central e possui “autonomia
relativa” frente aos demais campos sociais (FAUSTO NETO, 2008), desempenhando
o papel de mediação da realidade social. Ao pensarmos uma sociedade midiatizada,
ou “em vias de midiatização”, não se ignora a centralidade do campo das mídias
(RODRIGUES, 1999), sobretudo a partir da segunda metade do século XX, tampouco se desconsidera a mediação que a mídia realiza a partir de seu lugar legítimo
Este texto é parte da dissertação A circulação de sentidos em “Eu não mereço ser estuprada”: uma leitura
do acontecimento midiatizado, defendida no POSCOM/UFSM em 2016. A pesquisa foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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e legitimado de tradução de conceitos e problemáticas (GIDDENS, 1991). O que se
aponta, em relação a essa passagem, é a maneira como agora as lógicas de mídia
organizam discursivamente o funcionamento de outros campos sociais, afetando a
sociedade, os sujeitos e suas práticas.
Frente ao cenário exposto, identificamos determinados acontecimentos que
irrompem atrelados a lógicas da midiatização. Nesta pesquisa, nosso esforço é relacionar esses dois conceitos – acontecimento e midiatização – e, de modo transversal,
compreender o caráter processual de um acontecimento que emerge e se desenvolve
sob injunções das mídias e dos atores sociais midiatizados. Verón (2005) já assinalava
que a midiatização das sociedades nos levaria, muito possivelmente, a funcionamentos significantes cada vez mais complexos, afastando a hipótese de uma uniformidade
social.
Dada a extensão do formato deste artigo, focamos nossa análise em um ponto
que acreditamos ser chave para a compreensão do que aqui concebemos como “acontecimento midiatizado”: seu caráter processual; ou seja, o modo como sua constituição se dá por meio de processualidades tecnodiscursivas de diferentes ordens e
sob protocolos distintos. Por meio de distintas e singulares estratégias discursivas, os
atores investem em interações a fim de visibilizar suas ações, conectar-se com quem
partilha desse mesmo espaço digital e produzir suas próprias interpretações acerca
do acontecimento. Ao priorizarmos a processualidade do acontecimento, focamos
a análise na correlação entre a construção do acontecimento pelas instituições midiáticas e as ações de midiativismo digital dos atores sociais que impulsionam essa
produção discursiva.
Levando em conta a pluralidade de terminologias que se ocupam em explicar
as práticas midiáticas alternativas2, sinalizamos que nossa opção pelo termo midiativismo se ancora na compreensão de um conceito inscrito numa perspectiva que considera os modos como atores sociais se apropriam de tecnologias midiático-digitais
para intervenção ativista. Tal intervenção é realizada por práticas que visam romper
com (e estabelecer resistência a) estruturas consolidadas de difusão vertical e unilateral de informações.
O objeto empírico sobre o qual nos debruçamos é a produção discursiva acerca
da mobilização “Eu não mereço ser estuprada” (ENMSE), articulada sobretudo por
atores em redes digitais. Tendo a midiatização como orientação teórico-epistêmica, o artigo destaca as processualidades do midiativismo em ENMSE, por meio de
um estudo de caso com enfoque midiático-comunicacional (BRAGA, 2008; FORD,
1999), em que utilizamos técnicas de mapeamento online e observação encoberta não
participativa para a coleta de dados. Para a leitura desse material, inspiramo-nos na
análise semiológica proposta por Verón (2005).
Ao analisar o discurso midiativistas da Mídia Ninja, Braighi (2016) aprofunda a discussão sobre terminologias correlatas e busca delimitar algumas bases para a compreensão do conceito de midiativismo.
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1 “Eu não mereço ser estuprada”
Em 27 de março de 2014, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
divulgou uma pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção Social3, intitulada
“Tolerância social à violência contra as mulheres”4, um estudo realizado no ano anterior que consistia na aplicação de um questionário sobre como a população brasileira
percebia a violência contra as mulheres. O resultado de uma resposta em específico
causou espanto – tanto que as instituições jornalísticas divulgaram a pesquisa do
Ipea com foco nesse dado. O tópico era o seguinte: “Mulheres que usam roupas que
mostram o corpo merecem ser atacadas”. Das 3.810 pessoas entrevistadas, 65% respondeu que concordava total ou parcialmente com a afirmação.
No mesmo dia, atores sociais reagiram nas redes digitais, indignados com o
resultado da pesquisa e denunciando o que os dados apontavam: o machismo e a
culpabilização da vítima pelo abuso sofrido. As reações das pessoas encontraram um
ponto de coesão quando a jornalista Nana Queiroz publicou em seu perfil pessoal
na rede social Facebook uma foto na qual aparece em frente ao Congresso Nacional,
em Brasília, seminua, cobrindo os seios e com a frase “não mereço ser estuprada”
escrita nos braços (FIGURA 1). A personagem que desencadeia o protesto utiliza
estrategicamente o mesmo verbo enunciado pela pesquisa do Ipea: “merecer”, o que
discursivamente busca atrelar e promover conexões com aquilo que fora dito.
Figura 1 – Foto de Nana Queiroz, que se tornou símbolo do protesto.

Fonte: Facebook/Reprodução
Segundo o relatório do Ipea (2014, p. 2), “O Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) é uma
pesquisa domiciliar e presencial que visa captar a percepção das famílias acerca das políticas públicas implementadas pelo Estado, independentemente destas serem usuárias ou não dos seus programas e ações”. A
pesquisa abrangeu todas as unidades da federação, sendo realizada em 3.809 domicílios, em 212 municípios,
entre maio e junho de 2013.
4
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.
pdf>. Acesso: 11 nov. 2017.
3
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Após a publicação de sua foto, a jornalista criou um evento5 no Facebook, em
que convidava mulheres a publicarem em seus perfis pessoais fotos semelhantes à
dela: “A ideia é que a gente tire a roupa e se fotografe, da cintura para cima, com um
cartaz tampando os seios com os dizeres ‘Eu também não mereço ser estuprada’ e
postemos, todas juntas, ao mesmo tempo, online” (online). As mulheres deveriam
tirar suas fotos vestindo o que lhes deixasse à vontade, como exemplificava Nana
na publicação que incentivava a participação: “[...] de burca, de roupa de futebol ou
de biquíni” (online). A partir do enunciado escrito no próprio corpo, Nana propõe
discursivamente como as outras participantes podem se inserir no protesto: “eu também”, ou seja, ela assume a liderança do ato e convida as demais a se somarem à causa por meio do advérbio “também”. Dessa forma, ela demarca discursivamente o seu
lugar nessa cadeia significante: Nana desencadeia um ato discursivo que depois toma
rumos incertos e percorre fluxos distintos a partir da apreensão e ressignificação por
outros atores sociais.
A partir da publicação de Nana, desencadeou-se uma série de ações que se relacionavam à mobilização insurgente. A disseminação do conteúdo não se restringiu ao
compartilhamento da foto da jornalista: pessoas passaram a publicar em seus perfis
fotos (com ou sem roupas) expressando a frase “Eu não mereço ser estuprada” e algumas derivações (“Ninguém merece ser estuprada”, “Nenhuma mulher merece ser
estuprada”, “Eu não mereço ser estuprad@”); blogueiros discutiram o tema em seus
blogs e em sites de rede social; o protesto foi tema de debates em grupos e fóruns na
Internet, especialmente os relacionados às temáticas do feminismo; pulularam charges, “memes” e textos que aclamavam e outros que criticavam a atitude da jornalista.
Logo, instituições jornalísticas pautaram o protesto e deram a ele seus próprios
contornos narrativos. Nana Queiroz surge, então, como ator central da mobilização,
tomando para si um lugar de fala autorizado a se pronunciar sobre o protesto. A
jornalista passou a ser convidada a participar de programas de televisão e a conceder
entrevistas para outros veículos, a fim de explicar suas motivações. “Eu não mereço
ser estuprada” foi pauta não só na mídia brasileira, mas também internacional, e um
dos principais focos das matérias jornalísticas tornou-se o potencial das redes sociais
digitais para mobilizações desse tipo.
Casos como esse são cada vez mais comuns na contemporaneidade. Cresce o
número de mobilizações – em suas mais diversas intenções, de correntes que visam
Conforme o Glossário de Termos do Facebook, um evento é um recurso que permite que “[...] você organize e participe de reuniões no mundo real com as pessoas do Facebook” (FACEBOOK, 2017). No caso em
questão, o recurso é usado para outros fins, afinal, o evento não tinha a finalidade de reunir pessoas em lugar
físico, mas sim de fazer com que o maior número de pessoas aderisse à proposta do protesto e publicasse
fotos semelhantes à de Nana Queiroz em seus perfis. Vemos, então, que os atores sociais se apropriam de
um recurso do site de modo diferente do proposto, corroborando a ideia de que a inventividade dos atores
modifica os usos e a própria tecnologia.
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o entretenimento a campanhas coletivas globais de caráter social – engendradas no
âmbito das redes digitais, articuladas pelo suporte das tecnologias da comunicação.
Cria-se nesse ambiente das redes sociais o que Recuero (2014, p. 17) chama de uma
“conversação em rede”, ou seja, uma “[...] nova ‘forma’ conversacional, mais pública,
mais coletiva”. Essa conversação, que nasce da interação de indivíduos interconectados, é o que constrói a rede social. Para além de questões estritamente ligadas ao
aparato tecnológico, compreende-se que são os atores sociais que, a partir de sua
inventividade, modos de apropriação e estratégias discursivas singulares, constroem
um corpo significante (PERUZZOLO, 1994).
Percebemos, assim, que uma mobilização amparada por discursos característicos dos movimentos feministas se articulava na rede. Essa mobilização surge espontaneamente a partir das interações entre os atores sociais midiatizados, em torno de
problemáticas e necessidades que se mostram comuns a todos que passam a constituir a mobilização (CASTELLS, 2013). Urge pensarmos, então, a Internet como um
ambiente comunicacional que articula sentidos para a organização de ações coletivas
a partir das trocas entre os atores no sistema de relações sociais.
Ao mesmo tempo, percebemos que a mobilização analisada irrompe como um
acontecimento, visto que possui a capacidade de romper com a normalidade, ou seja,
“[...] nos incita a reconstruir esse nosso quadro de vida momentaneamente perturbado pela ocorrência inesperada” (REBELO, 2006, p. 17). Ao romper a “normalidade”,
o acontecimento inquere narrativas que o expliquem e o organizem em quadros de
referência já postos – por isso, quando esse acontecimento é pautado pelo discurso
jornalístico, há tendência a resgatar ocorrências passadas semelhantes, na tentativa
de inscrevê-lo numa cronologia reconhecida. Essa construção narrativa do acontecimento dará sentido às problemáticas instauradas por ele, em um movimento de
interpretação que Quéré (2005) denomina “poder hermenêutico do acontecimento”.
Quéré (2005), aliás, também pensa ser requisito para a constituição do acontecimento a singularidade e a ruptura. Além disso, é marcante no pensamento do
autor a importância que ele dá ao campo da experiência, pois, para ele, os sentidos
sobre o acontecimento só são constituídos se forem capturados pela experiência. Assim, ao passo que irrompe uma descontinuidade, o acontecimento possui um poder
de afetação. Isso significa que “[...] um acontecimento acontece a alguém; ele não é
independente nem autoexplicativo, não são suas características intrínsecas que fazem
o seu destaque, mas o poder que ele tem de afetar um sujeito – uma pessoa, uma
coletividade” (FRANÇA, 2012, p. 13). Logo, aquilo que não afeta os domínios de
nossa vida não pode ser considerado um acontecimento: será um simples fato, cuja
existência possa nos ser conhecida, porém, não seremos tocados por ele.
Relacionamos a reflexão de França (2012), ancorada no pensamento de Quéré
(2005), ao nosso objeto de estudo, a produção discursiva acerca da mobilização “Eu
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não mereço ser estuprada”. Sua potência acontecimental está não apenas na ruptura
da normalidade do cotidiano de uma rede social digital, mas, sobretudo, no fato de
afetar as pessoas que participam dessas redes, ao ponto de fazê-las ingressar na mobilização, pintarem seus corpos, tirarem suas roupas, mostrarem para os demais atores
que elas não concordavam com a culpabilização da mulher pelo abuso sofrido e, mais
do que isso, ofertar sentidos que não se restringem à mobilização em si, mas que vão
além e remetem a um movimento histórico de luta e combate à opressão.
Compreendendo o ENMSE como um acontecimento, esforçamo-nos para entender o modo como as injunções de lógicas midiáticas tornam esse acontecimento
singular em um acontecimento midiatizado. Para tanto, na sequência, discutimos a
processualidade do acontecimento com base em dados coletados em um mapeamento
de sites de instituições jornalísticas, bem como a observação de um grupo de discussão
no Facebook, o “Eu não mereço ser estuprada [OFICIAL]”, durante o primeiro mês
do protesto (abril de 2014). Por entender que o acontecimento se constrói por meio de
discursos, privilegiamos a análise do processo de enunciação dos dados, amparada pela
análise semiológica dos discursos sociais (VERÓN, 2005). Atentamos que a pesquisa
foi realizada seguindo o método do Estudo de Caso, adaptado a partir da conjunção
entre as propostas de Braga (2008) e Ford (1999), que nos ajudam a pensar o acontecimento como caso midiático-comunicacional, com particularidades de sua inscrição e
constituição pelas instituições midiáticas e pelos atores sociais midiatizados.
2 A processualidade do acontecimento
Qualquer texto, mesmo que panorâmico, sobre a história do feminismo faz
menção à figura da dramaturga e ativista francesa Olympe de Gouges – pseudônimo
de Marie Gouze (1748-1793). Graças a seus escritos sobre os direitos das mulheres,
Olympe é considerada uma das precursoras do feminismo, mesmo quando o termo
ainda inexistia. Sua obra mais conhecida é a Declaração dos direitos da mulher e da
cidadã (1791)6, um escrito-resposta à maneira como a mulher foi subjugada frente
à conduta autoritária masculina e à falta de equidade na relação homem-mulher expressas na Declaração dos direitos do homem e do cidadão. As peças e panfletos que
Olympe escrevia revelavam sua indignação com o fato de as mulheres terem participado de momentos importantes da Revolução Francesa – como a queda da Bastilha e
a marcha das mulheres de Paris a Versalhes, que fez com que a família real retornasse
à capital francesa – e que, mesmo assim, isso não lhes tenha garantido maiores direitos. Por seus escritos revolucionários, Olympe de Gouges foi guilhotinada em 1793.
O que acabamos de descrever é um cenário acontecimental, que tem seu ápice
com a morte de Olympe. Um acontecimento que, se trazido para tempos de uma so6

O texto traduzido está disponível na íntegra no endereço: <http://goo.gl/gesHVy>. Acesso: 5 jun. 2017.
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ciedade em processo de midiatização, seria possivelmente construído com o trabalho
enunciativo dos meios de comunicação atuais e teria a intensa participação dos atores
sociais midiatizados. Certamente nosso objetivo não é traçar quadros comparativos
entre o caso em análise neste trabalho e a história de Olympe de Gouges, afinal, muitas são as diferenças entre esses acontecimentos, separados por mais de dois séculos,
e isso foge a nossa proposta. Entretanto, acreditamos que fazer esse resgate nos ajuda
a compreender o que entendemos por acontecimento midiatizado.
Em um de seus últimos textos, Verón (2014) provoca-nos a pensar a midiatização por uma perspectiva semioantropológica, entendendo-a como a exteriorização
dos processos cognitivos na forma de dispositivos materiais. Por esse viés, os fenômenos midiáticos seriam uma característica universal de todas as sociedades humanas.
Segundo o autor, as grandes transformações que aconteceram no decorrer da história
da humanidade trariam a marca da adoção de um dispositivo técnico-comunicacional pelas comunidades. Assim, o ponto inicial da midiatização, para o autor, situa-se
na indústria da pedra, no período neolítico, com a exteriorização de processos mentais na materialidade dos utensílios.
Da pedra lascada à invenção da prensa por Gutenberg, chegamos à impressão
de panfletos com discursos feministas que circulavam por uma Paris revolucionária,
marcada pela cultura patriarcal que estruturava (e ainda estrutura) as sociedades ocidentais. Pensemos nessas folhas volantes como a materialidade em que se exteriorizavam signos de um trabalho enunciativo de indignação. O acontecimento que é tido
como precursor da consciência feminista ocidental é marcado pela circulação dessas
folhas, que não estavam sob a égide da imprensa tradicional daquela época. Pelo contrário, quando da morte de Gouges, a imprensa noticiou:
Olympe de Gouges, nascida com imaginação fértil, confundiu seu delírio por uma
inspiração da natureza. Ela quis ser um homem do estado. Ela assumiu projetos de
pessoas pérfidas que querem dividir a França. Parece que a lei puniu essa conspiradora
por ter se esquecido das virtudes que pertencem a seu sexo (ARRUDA, 2014, online).

Logo, um historiador da mídia, se tomasse a morte de Gouges como referente
para um estudo sobre as mídias da época, deveria olhar cuidadosamente não apenas
para o que os jornais construíam discursivamente, mas também para o que circulava
nas folhas volantes. Pensando com Nora (1974), a construção desse acontecimento
está intrinsecamente relacionada à mídia que lhe é contemporânea, no caso, a imprensa (jornais e panfletos). O caso, assim, possui um caráter midiático, atuando
dentro de dinâmicas sócio-históricas próprias, mas está distante de ser caracterizado
como um acontecimento midiatizado – mesmo que exista tal dispositivo.
Da invenção da imprensa aos dias de hoje, chegamos a um tempo histórico
marcado pela presença constante da mídia no cotidiano das pessoas, a sociedade
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dos meios (FAUSTO NETO, 2008). Os acontecimentos que se sucedem nesse espaço
temporal trazem consigo a marca das mídias que os construíram. Ou seja, com o
aprimoramento desses dispositivos técnicos, temos o trabalho dos meios de comunicação na narração dos acontecimentos e as pessoas tendo acesso aos acontecimentos
da vida por meio dessa construção midiática (VERÓN, 1995). Concordamos com
França (2012), quando a autora fala que não há um lugar único para este “acontecer”, tampouco a mídia seria a única responsável por sua construção. É interessante
notar, porém, que a mídia tem uma importância singular na existência simbólica dos
acontecimentos.
O que separa acontecimentos como a morte de Gouges ou outros eventos que
ocorreram já no século XX, característicos da sociedade dos meios, e um acontecimento como o “Eu não mereço ser estuprada”, já situado nessa passagem para uma
sociedade midiatizada, é que o engendramento de ENMSE se dá sob injunções da
midiatização, numa negociação de sentidos constante entre práticas de instituições
midiáticas e ações midiativistas. Enquanto, em décadas passadas, os acontecimentos estavam fadados a existir simbolicamente no espaço-tempo de sua permanência
como pauta jornalística, atualmente, percebemos que a organização da sociedade em
redes interconectadas e a proliferação de ambientes midiático-digitais possibilitam
que os acontecimentos não tenham sua “morte” decretada pelo tempo restrito que
permanecem dentro dos quadros noticiosos da mídia tradicional. A isso se relacionam a intensificação do processo de midiatização e a complexificação das redes tecnológicas e simbólicas de relações constituídas e atravessadas pelas diversas mídias e
dispositivos, que afetam a própria constituição de alguns acontecimentos, os quais já
se desenvolvem em plataformas de natureza narrativa e midiática.
Certamente, a dinâmica de circulação midiática tradicional potencializa os
efeitos de sentidos dos acontecimentos, mas estes já não são mais reféns do trabalho
dos meios consolidados. É isso que percebemos analisar o ENMSE. O acontecimento
circula, e a mobilização constitui-se com relativa independência da mídia tradicional,
mas ainda dentro de um campo de negociações com os meios, a fim de garantir sua
visibilidade social também por meio desses espaços midiáticos consolidados. As instituições jornalísticas, no entanto, não detêm mais o estatuto narrativo desse acontecimento e o que podem fazer é, dentro de seu trabalho enunciativo, enquadrá-lo em
seus regimes de significação. É o que podemos perceber ao olhar alguns dos títulos
das matérias jornalísticas, apresentados abaixo (QUADRO 1).
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Quadro 1 – Títulos das matérias jornalísticas no primeiro dia do protesto.

Veículo
jornalístico
Zero Hora

Título

Data da
publicação

Para 65%, mulher de roupa curta merece ser 27 mar. 2014
atacada, mostra pesquisa do Ipea

Folha de S.Paulo

Para 65%, mulher que mostra o corpo 27 mar. 2014
merece ser atacada, diz pesquisa

Estadão

65% dos brasileiros acham que mulher de 27 mar. 2014
roupa curta merece ser atacada

O Globo

Para 65%, mulher com roupa que mostra 27 mar. 2014
corpo merece ser atacada

R7

Mais da metade dos brasileiros acredita que 27 mar. 2014
mulher dá motivo para ser estuprada
Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir da análise dos títulos das matérias jornalísticas, inferimos que os veículos de mídia tradicional seguem ainda critérios muito semelhantes de seleção de
“fatos noticiáveis” – tanto é que a maioria das matérias enuncia que as mulheres que
usam roupas que mostram o corpo merecerem ser atacadas. Quando práticas midiativistas surgem em resposta às pesquisas e às matérias, as instituições jornalísticas
voltam a abordar o caso, mas com o foco em uma personagem selecionada, Nana
Queiroz, e no protesto insurgente no ambiente digital (QUADRO 2).
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Quadro 2: Títulos das matérias jornalísticas sobre o desenvolvimento do protesto.

Veículo
jornalístico

Título

Data da
publicação

Zero Hora

Movimento
#NãoMereçoSerEstuprada 28 mar. 2014
protesta contra resultado de pesquisa

Folha de S.Paulo

Após pesquisa, mulheres pretendem tirar a 28 mar. 2014
roupa em rede social

O Globo

Protesto ‘Não mereço ser estuprada’ 28 mar. 2014
movimenta Facebook após resultado de
pesquisa

Estadão

Protesto na web crítica ‘cultura do estupro’ 29 mar. 2014

Yahoo

Campanha ‘Não mereço ser estuprada’ faz 31 mar. 2014
sucesso na internet

Fonte: Elaborado pelos autores.
A oferta discursiva do jornalismo é constantemente tensionada pelas midiativistas, que também narram o acontecimento – ao mesmo tempo em que o constroem
– por meio de seus relatos nos sites de redes sociais. O acontecimento midiatizado é,
assim, composto por processos transnarrativos, fazendo com que o jornalismo precise negociar com os atores e encarar as reações de crítica midiática que se efetivam
cada vez mais nesse ambiente onde circulam discursos construídos por muitos enunciadores.
Frente a esse cenário, percebemos que o acontecimento em análise se constitui
pela inscrição narrativa de três instâncias: 1) as instituições não midiáticas (Ipea e sua
pesquisa), 2) as instituições midiáticas (mídia tradicional e consolidada) e 3) atores
sociais midiatizados (a jornalista Nana Queiroz e atores envolvidos na mobilização,
sobretudo no grupo de discussão no Facebook). Tendo como referência o atravessamento de lógicas que demarcam essas instâncias, compreendemos alguns fluxos de
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circulação do acontecimento e entendemos que cada uma das instâncias abarca falas
produzidas em circuitos diferentes e sob protocolos discursivos diversos, ou seja, a
partir de lógicas discursivas singulares que demarcam pluralidades significantes.
A pesquisa do Ipea enuncia um quadro sobre a violência contra a mulher e, discursivamente, mostra a surpresa frente aos paradoxos apontados pela leitura dos dados7. O relatório do Instituto é lançado em um contexto específico, quando ocorrências
sobre violências de gênero ocupam maior espaço na topografia dos (tele)jornais e sites
noticiosos. O sistema midiático, ao tomar conhecimento da pesquisa do Ipea, utiliza o
relatório como fonte de informação para a construção de notícias cujo foco central é
a percentagem de brasileiros e brasileiras que concordam com a afirmação “mulheres
que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. No mesmo dia em que
a notícia é divulgada, os atores sociais passam a se mobilizar, via redes sociais na Internet. A divulgação dos resultados da pesquisa é, portanto, o propulsor do protesto, que
tem a jornalista Nana Queiroz, inicialmente, como figura central.
A proliferação de fotos que constituem o ENMSE mostra a diversidade de apropriações da frase-símbolo do protesto e também os diferentes modos de inserção das
midiativistas na mobilização emergente (FIGURA 2). Tomamos o protesto ENMSE como mobilização, visto que as pessoas que o constituíram compartilhavam de
um objetivo em comum e estavam unidos por sentimento de indignação e esperança
(CASTELLS, 2013). Os atores produzem midiaticamente ofertas discursivas acerca
da mobilização e as fazem circular em circuitos difusos.

Em 4 de abril de 2014, o Ipea lançou uma nota oficial corrigindo os dados divulgados na semana anterior.
Segundo a nota, houve um erro na elaboração dos gráficos e a percentagem estava trocada: 26% (e não 65%)
dos entrevistados concordavam com a afirmação de que mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas. De qualquer modo, os outros dados da pesquisa continuavam denotando o quanto o machismo estrutura as relações sociais e o modo como a vítima de abusos é posta no lugar da culpa. Ademais, a correção dos
dados não minimizou a força da mobilização que, então, já havia crescido e em circulado nas mais diversas
ambiências midiáticas. A errata está disponível em: <http://goo.gl/1UP8IL>. Acesso: 2 nov. 2017.
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Figura 2 – Imagens de apropriação do enunciado ‘Eu não mereço ser estuprada’

Fonte: Google Imagens.
Enquanto observadora desses sistemas, a mídia tradicional faz leituras sobre
a mobilização e, baseada em seus critérios de noticiabilidade, produz discursos que
também constroem o acontecimento. Atuando como um redutor de complexidades,
o sistema midiático oferta uma narrativa que tem Nana Queiroz como ator central.
Assim, a instituição midiática utiliza-se de lógicas discursivas criadas por Nana para
também enunciar sua participação no protesto. Exemplo disso são as imagens de
famosos em programas televisivos (como Altas Horas e Encontro, da Rede Globo)8
com cartazes do ENMSE ou ainda a reportagem veiculada no programa Fantástico9,
que finaliza com a gravação do momento em que a repórter é fotografada ao lado de
Nana com um cartaz do protesto.

8
9

Disponível em: <https://goo.gl/uPExoL> e em <https://goo.gl/21U1f4>. Acesso em: 3 nov. 2017.
Disponível em: <https://goo.gl/jFbfpr>. Acesso: 3 nov. 2017.
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Enquanto Nana Queiroz é protagonista da mobilização nas coberturas midiáticas, nos outros ambientes de circulação, sobretudo nas redes digitais, a autoralidade
da mobilização é disputada constantemente – sintomático de ações midiativistas. A
análise sinaliza que é impossível marcar um ponto que concentre a autoralidade de
um acontecimento midiatizado, visto que essa autoralidade se pulveriza entre vários
atores e instâncias. Isso ficou perceptível com a diversidade de apropriações e embates
travados entre os atores nas discussões na rede e, especialmente, no grupo de discussão “Eu não mereço ser estuprad@ [OFICIAL]”, que foi o ambiente escolhido para
identificar estratégias discursivas que os atores investiam nas interações.
Se há disputas em relação à autoralidade da mobilização, do mesmo modo
há intensas disputas pela inteligibilidade que se quer dar ao acontecimento. Essas
lógicas que dinamizam o acontecimento se encontram em uma rede discursiva de circuitos interacionais que se complexificam. Os campos sociais legitimados buscam se
manter como referência de inteligibilidade, mas esse sistema é abalado por disputas
de sentido dinamizadas em processualidades tecnodiscursivas inseridas em variados
fluxos e que deslocam o protagonismo de um único ponto.
O processo analítico dos fluxos do acontecimento que abarca as ações de midiativismo possibilita compreender aspectos da construção do acontecimento que
ficariam nas bordas de uma análise que contemplasse apenas a cobertura midiática
do caso. Entender que os atores sociais exerceram uma função fulcral na construção
do acontecimento direcionou o nosso olhar para o grupo de discussão, em que foi
possível identificar movimentos de circulação diferentes daqueles já identificados na
análise do macroambiente.
Por meio da observação sistemática, compreendemos que a movimentação do
caso ganhava novos contornos em decorrência da circulação que havia dentro do grupo “Eu não mereço ser estuprad@ [OFICIAL]” no Facebook. A partir dessa observação, elencamos quatro tipos de informações mais recorrentes: a) relatos de abuso/
violência contra a mulher, b) crítica ao tratamento midiático a pautas relacionadas
às mulheres, c) articulação de mobilizações e manifestações públicas, e d) compartilhamento de artigos, vídeos e imagens para discussão. Por meio dessa tipificação,
foi possível separar os enunciados e criar categorias que nos ajudaram a identificar
estratégias discursivas e compreender como os atores produziam seus discursos.
No QUADRO 3, destacamos alguns enunciados coletados nas postagens no
grupo de discussão, identificadas a partir de estratégias discursivas e classificadas
dentro de categorias que nos ajudaram a pensar a análise dos enunciados10. RatifiEm Dias (2016), encontra-se a análise aprofundada de um conjunto maior de enunciados e dessas estratégias
discursivas. A presença dessa amostra neste artigo é para situar o leitor do conteúdo desses enunciados, bem
como para sinalizar alguns caminhos de análise (a partir das categorias e estratégias) que nos fazem chegar
às conclusões apresentadas sobre o próprio processo de construção do acontecimento midiatizado, que se dá,
sobretudo, por meio da produção discursiva desses atores sociais, que organizam suas ações midiativistas.

10
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camos que criação de categorias se deu, sobretudo, pelo fato de elas oportunizarem
uma melhor sistematização e organização da análise em torno de eixos. Entretanto,
o imbricamento entre elas era inevitável.
Quadro 3 – Enunciados coletados no grupo de discussão sobre a mobilização.

Categorias

Mobilização

Enunciados exemplares

Estratégias
discursivas

Vai rolar manifestação de rua em Salvador!! Bora Chamamento
lá pessoal!
Vamos todxs publicar fotos do Eu não mereço ser Incitação
estuprada no seu Facebook!! Eu já fiz a minha

Pedagogização

Não, feminismo não é o contrário de machismo.
Machismo é uma ideologia que considera a
mulher como inferior ao homem. Feminismo é Explicação
um movimento social criado pelas mulheres que
sofrem com esse machismo e desejam acabar
com ele para que as mulheres tenham os mesmos
direitos dos homens. [...]
faz parte da luta feminista combater o machismo
-- que gera a cultura do estupro. Desculpa,
mas este discurso nasceu dentro do movimento Marcação
feminista. Qualquer um que concorde com ele identitária
deve ser bem-vindo, mesmo que não se intitule
feminista, porém querer que o grupo não seja
feminista não faz o menor sentido.
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Categorias

Enunciados exemplares

Estratégias
discursivas

Não, meu bem, não tenha medo. Tenha força! Pra lutar a
todo momento e poder ajudar a cada uma dessas meninas
e também meninos que são violentados constantemente
mentalmente e fisicamente.

Aconselhamento

J., parabéns! É uma raiva imensa que a gente sente. Às
vezes dá pra revidar, às vezes não dá (se a cantada vem, por
exemplo, de um chefe ou de um cliente. Mas saber que a
culpa não é sua é incrível.

Empoderamento

Fui abusada ainda jovem, dentro da família. [...] Conto essa
história porque não aguento guardar pra mim uma dor que
é gigante. Por muito tempo me senti culpada e não falei pra
ninguém

Expurgação da dor

Vamos ajudar esse pai que precisa de nós nesse momento
delicado. Por favor, alguém???

Ajuda

Sororidade

Experiência

Vc não viu que a Nana Queiroz, que começou a Visibilidade
campanha saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, no
Blog do Sakamoto, na Folha de SP e a matéria está
saindo em diversos idiomas? Francês, inglês e español?
Olha a matéria do Fantástico: [LINK]
Midiatização

Lixo de jornalismo! Depois de tudo o que ela revela, Resistência
à
o jornalista termina a reportagem com “Durante o oferta midiática
evento, a atriz estava com um vestido superdecotado, tradicional
que acabou mostrando parte dos seus seios.” E daí???!!
Qual a intenção disso?
Veja só denunciaram minha foto... Contra nudez.. Discordância do
Vou postar de novo.. Eu ñ mereço ser estuprada...sou sistema
dona do meu corpo...

Fonte: Elaborado pelos autores.
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As categorias propostas pela análise das estratégias discursivas apontam para
alguns modos de organização das práticas das midiativistas. “Mobilização” e “Pedagogização” conectam-se pela necessidade de incitar a ação dentro (e para além) do um
movimento social, ao mesmo tempo em que é necessário explicar, por vezes didaticamente, os motivos que os unem e as principais pautas pelas quais o coletivo luta. “Sororidade” e “Experiência” estabelecem uma conexão forte, afinal, ambas se relacionam
com relatos de dor e posterior acolhimento e aconselhamento com a reafirmação da
força da mulher e expurgação do sentimento de culpa. Já a categoria de “Midiatização”
se tornou central por perpassar as demais categorias, afinal o fenômeno da midiatização reconfigura os processos de mobilização social, os modos de se legitimar como
movimento social, os vínculos entre os atores e as maneiras de enunciar a dor a partir
de ações midiáticas. Não desconsideramos o fenômeno macro da midiatização ao nomear a categoria, mas entendemos que alguns de seus mecanismos poderiam ser elucidados por meio de estratégias discursivas que se relacionassem, sobretudo, às diversas
apropriações do “Eu não mereço ser estuprada” e das críticas aos sistemas midiáticos
– movimento este só possível devido a ações midiativistas de resistência.
O acontecimento midiatizado, portanto, constitui-se a partir de distintas lógicas midiáticas advindas de diferentes pontos. Por circular na ambiência midiatizada,
o acontecimento vai se constituindo por meio de fragmentos e descontinuidades, acoplando lógicas de sistemas diversos, que se afetam e geram derivações, com sentidos
que fogem às trajetórias da circulação midiática discursiva. Com isso, o acontecimento midiatizado caracteriza-se por ocorrer em um ambiente em que, cada vez mais,
ocorre o esmaecimento das instâncias da produção e da recepção.
Esse acontecimento deixa rastros na rede, retorna a partir de novas significações, é apropriado a novas causas. Durante um ano de observação do grupo de discussão, identificamos dois momentos em que a frase-símbolo “Eu não mereço ser
estuprada” retorna já em referência a outro fato, ressemantizando-se. O primeiro
deles é uma discussão entre os deputados federais Jair Bolsonaro (PP-RJ) e Maria do
Rosário (PT-RS)11. O segundo caso é a vinda ao Brasil de Julien Blanc, suíço radicado
nos EUA que se autointitula “consultor em conquistar mulheres”12.
No episódio envolvendo os parlamentares, temos uma discussão que toma forma no âmbito político, ganha repercussão por um vídeo divulgado nas redes sociais
digitais e é impulsionado pela cobertura jornalística. Em novembro de 2003, em uma
discussão no Salão Verde do Congresso Nacional, Bolsonaro afirmou que não estupraria Maria do Rosário, pois ela “não merecia”. A discussão foi gravada pelas
câmeras da RedeTV. Já em 2014, em nova discussão no plenário, Bolsonaro retorna
a dizer que não estupraria a deputada porque ela não merecia. A nova discussão fez
11
12

Disponível em: <https://goo.gl/njrooX>. Acesso: 3 nov. 2017.
Disponível em: <https://goo.gl/EHhVvN>. Acesso: 5 nov. 2017.
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ressurgir nas redes o vídeo gravado pela emissora13. O vídeo, assim como as matérias
jornalísticas que cobriram o caso, passa a circular também no grupo de discussão
“Eu não mereço ser estuprad@ [OFICIAL]”, e uma manifestação é organizada em
repúdio à fala do deputado. O ENMSE volta a ser uma frase de protesto de pessoas
que respondem, agora, não à pesquisa do Ipea, mas sim a Bolsonaro14.
De forma semelhante, a frase “Eu não mereço ser estuprada” ressurge como
grito contra a vinda de Blanc ao Brasil. O suíço daria palestras, nas quais ensina
táticas de como assediar mulheres. Logo que as mídias tradicionais veicularam informações sobre a vinda de Blanc ao país, movimentos feministas organizaram-se,
inclusive com a participação de membros do grupo de discussão “Eu não mereço ser
estuprad@ [OFICIAL]”, formularam petições e fizeram circular textos em repúdio ao
suíço. Como desfecho, o Itamaraty proibiu a entrada de Blanc no Brasil.
Ambos os casos se relacionam à mobilização “Eu não mereço ser estuprada”,
visto que ela retorna não mais como protesto contra a pesquisa do Ipea, mas sim contra Bolsonaro e Blanc. “Eu não mereço ser estuprada” torna-se símbolo de uma luta
maior, desloca-se do caso que o originou e passa a nortear mobilizações subsequentes
que se relacionam ao combate à cultura do estupro. A partir de distintas estratégias
discursivas, o acontecimento ressurge e se ressignifica, estabelecendo uma conexão
entre as práticas dos atores que se vinculam à frase-símbolo.
Algumas considerações
França (2012) sinaliza que os acontecimentos possuem uma dupla vida. A primeira no nível da sua existência, na realidade da vida cotidiana. A segunda refere-se a
sua existência simbólica, a partir da narração do acontecimento, quando ele se transforma em discurso – que ocorre tanto numa situação de comunicação interpessoal
quanto pela construção jornalística. A autora frisa que não existe lugar definido para
os fatos que vão acontecer a alguém ocorrerem, tampouco existe esse lugar definido
para a sua materialização em discurso.
Seguindo o pensamento de França, é possível pensar nas redes sociais digitais
como lócus para a existência dupla do acontecimento, afinal, é no ambiente digital
que o acontecimento irrompe, acontece a alguém, bem como é no espaço das redes
digitais que ele também é narrado, a partir da apropriação dos atores sociais que
agem sobre os discursos ali postados e o ressignificam. Não só o jornalismo se utiliza
desse espaço para narrar o acontecimento e fazer circular suas interpretações sobre
ele, mas também é o espaço de embate, em que os atores se mobilizam e narrativizam
o acontecimento por meio de suas vivências.
13
14

O vídeo está disponível em: <https://goo.gl/VnJGPX>. Acesso: 5 nov. 2017.
Disponível em: <https://goo.gl/eQ852m>. Acesso: 5 nov. 2017.
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A oferta discursiva do jornalismo pode ser confrontada e questionada com outros discursos enunciados pelos atores sociais. A reverberação advinda desses ambientes complexos de relações desestabiliza o jornalismo e o faz repensar os modos
de apreensão desses processos transnarrativos, que têm agora a atuação daqueles que
tradicionalmente ocupavam o lugar estático da recepção. Dessa forma, as mutações
na constituição dos acontecimentos ganham força quando pensadas num contexto
de midiatização. Por conta disso, nomeamos esses acontecimentos engendrados em
ambiências digitais e que circulam nas “mãos” dos atores sociais de acontecimento
midiatizado.
Pensar o acontecimento midiatizado implica o movimento de relacionar a força que o adjetivo midiatizado impõe na caracterização desse acontecimento. Desse
modo, marcamos também a distinção entre acontecimento midiático e midiatizado,
posto que o primeiro é frequentemente relacionado a ocorrências pautadas, agendadas e modeladas pela narrativa midiática tradicional, enquanto o segundo não se
encontra sob a égide das regulações da mídia tradicional. Não excluímos a participação notável dos meios de comunicação de massa no acontecimento midiatizado, que
também o apreendem e o narram. No entanto, esse tipo de acontecimento sinaliza
um fenômeno maior: sua constituição se dá essencialmente pela apropriação de múltiplos atores, que tomam o acontecimento para si e produzem outros sentidos acerca
dele – daí a inserção nesta perspectiva das ações de midiativismo.
O acontecimento midiatizado constrói-se na sobreposição de camadas, a partir da narração dos atores sociais midiatizados, das instituições midiáticas e das não
midiáticas. Por conta desse caráter, é que podemos pensar o “Eu não mereço ser estuprada” por um viés de acontecimento, afinal, sua constituição corresponde às lógicas
já apontadas ao longo deste texto.
É notável que o acontecimento é tramado com a natureza da cultura midiática
e digital, a partir de apropriações que se efetivam graças à inventividade dos atores
sociais. Usando os recursos da tecnologia digital, os atores fazem emergir discursos
acerca da mobilização. Ela irrompe no tecido social e se desenvolve em meio a múltiplos circuitos. Irrompe uma descontinuidade, que convoca sentidos interpretativos
múltiplos. Esses sentidos também são múltiplos, porque cada ator reconhece o ENMSE de um lugar singular, ou seja, o poder de afetação do acontecimento depende da
experiência dos atores envolvidos e do que intencionam produzir discursivamente
para colocar em circulação.
A análise identifica que ações de midiativismo digital são centrais para impulsionar a produção discursiva que constitui o ENMSE. Essas midiativistas, organizadas ou não em coletivos, tensionam a narrativa do acontecimento construída pela
mídia tradicional, que se vê obrigada a negociar. Essas mulheres não apenas criticam
esses discursos hegemônicos, como também articulam uma série de ações singulari-
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zadas que organizam a sua forma de midiativismo, tais como, a produção/circulação
de material e criação de espaços de discussão acerca do acontecimento, agendando
sua inserção na mídia.
A referência de inteligibilidade do acontecimento deixa de pertencer a campos
sociais já legitimados e passa a ser dinamizado por processualidades tecnodiscursivas
que se abrem a diferentes fluxos, deslocando o protagonismo da ação de uma única instância. Por circular na ambiência midiatizada, essas ações vão se constituindo
por meio de fragmentos e descontinuidades, acoplando lógicas de sistemas diversos,
que se afetam e geram derivações, com sentidos que – além de fugir às trajetórias da
circulação midiática discursiva tradicional – propõem novas lógicas de articulação e
ativismo digital.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar como as redes sociais na internet têm contribuído
para o impulsionamento e articulação dos movimentos feministas. Para isso, propõe-se empregar a Análise de Conteúdo, de Bardin (1977), nos posts do Facebook da
ONG Think Olga referente a campanha Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio. Ressalta-se, portanto, que tal problemática possui implicações e desemboca nos campos das teorias de gênero e do ativismo midiático. Inicia-se essa discussão
apontando as nuances das articulações em rede. No segundo momento deste trabalho, é realizada uma contextualização sobre a luta feminista na rede e nas mídias
sociais. Este estudo tem uma abordagem, principalmente, qualitativa, mas também
recorre a aspectos quantitativos que formam uma relação de complementaridade. Os
resultados desses conteúdos foram analisados considerando os diversos aspectos desses sujeitos em processo, que possuem múltiplas identidades de articulação: jovens,
mulheres e militantes. Observa-se que as mulheres têm utilizado as mídias digitais
como meio mobilizador e no caso da campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas
#chegadeassedio” não poderia ser diferente. O ativismo digital converteu-se em um
elemento essencial para difundir as informações, trocar opiniões, coordenar estratégias e realizar ações, colaborando para o aumento da consciência de gênero e possi860

bilitando o desenvolvimento de uma postura política de confronto frente à opressão,
ao assédio e à dominação.
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Mexeu com uma mexeu com todas:
feminismo em rede no combate ao assédio sexual
Introdução
O movimento feminista nunca esteve tão vivo, mobilizado e atuante como no
início deste século. Tanto no contexto brasileiro, quanto no mundial, os feminismos vêm mudando cotidianamente a cada conquista, enfrentamento e demanda, em
uma dinâmica impossível de ser acompanhada por quem não vivencia suas entranhas
(COSTA, 2005).
A diversidade manifestada pelo movimento feminista estabelece a complexidade do sujeito que faz parte dele, a mulher. Interrogando-se, assim, teorizações sobre
um sujeito abstrato e original apartado daquilo que o diferencia na contingência.
Admitir essa complexidade acarreta analisar o feminismo considerando-o como multifacetado, inviabilizando definições de movimento feminista que sejam excessivamente estagnadas (SILVA, 2016).
A internet e, principalmente, as redes sociais1 possibilitaram uma maneira mais
rápida e dinâmica de intercâmbio de ideias e, especialmente, consolidaram-se como
veículo de diálogo com amplos setores da sociedade sobre diversas pautas dos feminismos contemporâneos, gerando novos processos experienciais. A rede também representou um suporte importante ao movimento, permitindo a convocação das manifestações de rua e a disseminação de informações sobre acontecimentos, por meio
das opiniões e da cobertura jornalística feita por manifestantes e grupos de imprensa
alternativa.
No panorama atual, em sociedades com certo nível de adoção de tecnologias
digitais, os mundos online e offline estão profundamente interligados e não podem
ser dissociados dos movimentos sociais (CASTELLS, 2015). As mídias sociais têm
sido um espaço para o qual confluem muitas mobilizações, inclusive as de vários
coletivos feministas, além de campanhas relacionadas à pauta no contexto brasileiro
contemporâneo.
É o caso do Think Olga, fundada em abril de 2013, a partir da criação de um
site, pela jornalista Juliana de Faria, que decidiu por buscar um tipo de solução para a
ausência de espaço que se deparava na mídia tradicional e se arriscou em um projeto
novo, que olhasse para as mulheres de uma maneira distinta, no qual pudesse transEssa afirmação pode ser comprovada empiricamente em algumas reportagens, a saber:
<http://ondda.com/noticias/2016/10/o-impacto-do-feminismo-nas-redes-sociais>. Acesso em: 10 set. 2017.
<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/02/bnova-lutab-das-mulheres.html>. Acesso em: 12 set. 2017.
<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/redes-sociais-potencializam-o-movimento-feminista/>. Acesso em: 16 set. 2017.
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formar a realidade da agressão e do assédio sexual que, historicamente, assombra a
sociedade e que permanece até os dias de hoje. A Olga, como também é chamada,
ainda conta com a colaboração de outras profissionais.
A Olga nasceu dessa vontade de criar uma conversa mais honesta com as mulheres,
um papo livre de frases prontas, debates feitos no automático, estereótipos e informações desatualizadas. E essa capacidade de enxergar e se dirigir à mulher como
um ser pensante e de direitos, com seriedade e sem ser condescendente é o mais importante para mim. Não só como jornalista e criadora da Olga, mas também como
mulher (FARIA, 2016, online).

Em novembro de 2015, o Think Olga transformou-se em uma ONG com a finalidade de criar um conteúdo que reflita a complexidade das mulheres e de garantir
que elas façam suas escolhas de maneira informada e consentida.
A Olga desenvolve diferentes tipos de projetos, campanhas, ferramentas, artigos e conteúdos específicos sobre a pauta feminista em diferentes ambientes virtuais
– site, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat. Com campanhas como
#PrimeiroAssédio e Chega de Fiu Fiu, a organização vem contribuindo para repensar
e aprofundar o debate sobre a ressignificação do retrato da mulher na sociedade, nos
meios de comunicação e nas relações interpessoais.
Nesse sentido, esta pesquisa objetiva analisar como as redes sociais na internet
têm contribuído para o impulsionamento e articulação dos movimentos feministas.
Para isso, propõe-se empregar a Análise de Conteúdo, de Bardin (1977), nos posts
do Facebook da ONG Think Olga referente à campanha Mexeu com uma, mexeu
com todas #chegadeassédio, iniciada em abril de 2017, poucos dias após a figurinista
Susllem Tonani ter escrito o texto José Mayer me assediou, publicado originalmente
no blog #AgoraÉqueSãoElas2, do jornal Folha de S.Paulo. Ressalta-se, portanto, que
tal problemática possui implicações e desemboca nos campos das teorias de gênero e
do ativismo midiático.
Inicia-se essa discussão apontando as nuances das articulações em rede. Para
tanto, ancoramo-nos em autores como Maciel (2012), Castells (2013) e Braighi (2016;
2017). Buscamos relacionar, a partir desses pesquisadores, como se dão as articulações em rede dos movimentos sociais, denotando as origens da utilização dos dispositivos técnicos e tecnológicos contra os sistemas e discursos hegemônicos.
No segundo momento deste trabalho, é realizada uma contextualização sobre a
luta feminista na rede e nas mídias sociais, com esse fim nos apoiamos em Natansohn
O relato foi inicialmente tirado do ar. Após o devido trabalho de apuração e investigação do jornal e o
esforço da redação de escuta do “outro lado”, as palavras de Suslem Tonani foram colocadas de volta. Disponível em: <http://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/03/31/jose-mayer-me-assediou/>. Acesso
em: 8 out. 2017.
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(2013), Ureta (2005), De Miguel e Boix (2013) e Tomazetti (2015). Importante salientar que no Brasil, um país latino-americano de proporções continentais, a questão
das mulheres abrange uma variedade de ordens de gênero, cujas lutas estão associadas às heranças de uma sociedade colonial, escravocrata e patriarcal. Realiza-se,
portanto, uma análise do sujeito do feminismo a partir da perspectiva do “sul” de
Connel e Pearse (2016), que reconhece a diversidade de vozes e experiências internas
à presença política das mulheres e que favorece a reformulação de novas formas de
analisar as questões de gênero.
Este estudo tem uma abordagem, principalmente, qualitativa, mas também recorre a aspectos quantitativos que formam uma relação de complementaridade (LOPES, 2001). O foco dessa abordagem encontra-se nos processos, na interpretação de
fenômenos e na atribuição de significados, considerando que existe entre o mundo
real e os sujeitos uma relação dinâmica, que não pode ser explicada apenas em números.
Os resultados desses conteúdos foram analisados, considerando os diversos aspectos desses sujeitos em processo (CONNEL; PEARSE, 2016), que possuem múltiplas identidades de articulação: jovens, mulheres e militantes. Observa-se que as mulheres têm utilizado as mídias digitais como meio mobilizador e no caso da campanha
Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassedio não poderia ser diferente. O
ativismo digital converteu-se em um elemento essencial para difundir as informações,
trocar opiniões, coordenar estratégias e realizar ações, colaborando para o aumento
da consciência de gênero e possibilitando o desenvolvimento de uma postura política
de confronto frente à opressão, ao assédio e à dominação.
1 Midiativismo e suas nuances
Segundo Braighi (2017, p. 8), o midiativismo deriva-se de uma ação do midiativista e que “[...] tampouco o sujeito ativista com mídia faz-se pelo direcionamento de
qualquer instituição, grupo ou coletivo. O comportamento é (deve ser) de deliberação
própria”. Para o autor, quando determinado sujeito se torna midiativista, significa
dizer que ele busca um “bem comum”. São pessoas que buscam e intervêm dentro
da sociedade com um objetivo comum e que utilizam as tecnologias de informação
e comunicação a fim de “[...] amplificar conhecimento, espraiar informação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa” (BRAIGHI,
2017, p. 5).
Importante ter em conta, antes de nos debruçarmos no conceito de midiativismo, que, apesar de tal palavra ser nova, suas aplicações são antigas. Existe muito
antes das articulações em rede que facilitaram a difusão das mensagens e a articulação dos movimentos sociais. Seriam organizados, como aponta Castells (2013), a
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partir da utilização de qualquer meio de comunicação que estivesse disponível, como
panfletos, boatos e imprensa.
Interessante perceber que o autor destaca a articulação entre as pessoas como
essencial para a prática dos movimentos sociais e que essas articulações exigem uma
motivação emocional que provoca a indignação. O autor diz que:
Os movimentos sociais em rede de nossa época são amplamente fundamentados
na internet, que é um componente necessário, embora não suficiente, da ação coletiva. As redes sociais digitais baseadas na internet e nas plataformas sem fio são
ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, deliberar, coordenar e decidir. Mas
o papel da internet ultrapassa a instrumentalidade: ela cria as condições para uma
forma de prática comum que permite a um movimento sem liderança sobreviver,
deliberar, coordenar e expandir-se. (CASTELLS, 2013, p. 133-134).

É nesse sentido que é possível trazer à tona movimentos como Primavera Árabe , Los Indignados4, Occupy Wall Street5 e Jornadas de Junho6. Cada um desses
movimentos constituiu-se em uma nova forma de luta social, e para cada um existem
diversas análises que buscam o entendimento de como as redes sociais foram determinantes para esse tipo de articulação. O próprio Castells (2013) detalha e descreve bem
a revolução que se iniciou no Egito e os movimentos sociais deflagrados na Espanha
e nos Estados Unidos.
As primeiras formas concretas de midiativismo iniciaram suas articulações a
partir das ações globais promovidas pela Ação Global dos Povos (AGP) contra reuniões realizadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A partir do ano
de 1998, foram às ruas de diversas cidades em diversos países do mundo, milhares de
pessoas para protestar contra as ações da organização. Tratava-se de um movimento
que reuniu diversos estratos e levantes populares que se reuniram em prol de um bem
comum (MACIEL, 2012; BRAIGHI, 2016).
Os dois autores destacam o potencial da internet e seu papel de articuladora
quando apropriada para realizar trocas de informações e movimentações políticas.
“A forma organizativa em rede e o uso de instrumentos de comunicação para articular as lutas em caráter global possibilitaram que inúmeros protestos ocorressem não
só nas cidades em que se realizavam as reuniões da cúpula” (MACIEL, 2012, p. 75).
3

Os protestos que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África a partir de 18 de dezembro de 2010.
Iniciado em 15 de maio de 2011 na Espanha, chamados por alguns meios espanhóis de Movimiento 15-M,
Los indignados e Spanish revolution.
5
As manifestações começaram em 17 de setembro de 2011, no Zuccotti Park, no distrito financeiro de Manhattan, na cidade de Nova York.
6
Os protestos no Brasil em 2013, também conhecidos como Manifestações dos 20 centavos, Manifestações
de Junho ou Jornadas de Junho, foram várias manifestações populares por todo o país iniciados em abril de
2013 até julho de 2013.
3
4
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Em 1999, quando ocorreu reunião da OMC em Seattle, foram às ruas milhares de
pessoas para protestar.
Com os números e a força política trazida pelos sindicatos, com os lobbies e os dados fornecidos pelas ONGs, que há anos vinham estudando os impactos das políticas neoliberais e com um surpreendente movimento de ação direta que bloqueou as
ruas de Seattle, impedindo o tráfego dos delegados, conseguiu-se um clima político
que possibilitou que as demandas de alguns países de terceiro mundo que eram contra as medidas ultraliberais da OMC fossem ouvidas. Esse foi o cenário do fracasso
da rodada do milênio. (ORTELLADO, 2002, online).

Surgem a partir daí os Centros de Mídia Independente, conhecidos mundialmente como rede Indymedia, que atuam simultaneamente em âmbito local, nacional
e também internacional, por meio das tecnologias da informação e comunicação.
Em sua tese, Braighi (2016) realiza a diferenciação entre os conceitos de mídia
alternativa, mídia livre, mídia radical, jornalismo de guerrilha e midiativismo. O primeiro seria o comprometimento com a ação comunitária, sendo a atuação voltada
para priorizar as vozes à margem da sociedade. Segundo o pesquisador, na mídia alternativa existe um maior envolvimento das comunidades. A mídia livre não se utilizaria apenas da internet para atuar, seria a apropriação de todo e qualquer veículo de
comunicação que represente as minorias, já o midialivrismo seria a prática do ativismo. Nesse sentido, Malini e Antoun (2013) destacam que o midialivrista é aquele que
narra acontecimentos sociais de forma diferente do que é apresentado pelos veículos
de comunicação tradicionais.
A mídia radical consiste no discurso mais agressivo contra os sistemas sociais
impostos, essa radicalidade existente “[...] só poderia ser exercida efetivamente por
aqueles que são afetados pelos problemas para os quais se buscam as causas” (BRAIGHI, 2016, p. 85). Já o jornalismo de guerrilha consistiria em ações comunicativas
que se posicionam perante realidades sociais opressoras, empreendendo “resistência
simbólica”.
O autor ainda destaca a linha tênue existente entre o midialivrismo e o midiativismo. Para ele, o “[...] midiativismo se apropria das demandas e comportamentos
da Mídia Livre” (BRAIGHI, 2016, p. 106).
O midiativismo não se trata de uma vivência passiva, mas na intervenção que gera
(ou pretende gerar) mudança, trazer o novo, a partir de cinco marcas que são facilitadas pelo uso de dispositivos técnicos – e sua manipulação com intentos claros, a
saber, conforme já colocado antes: amplificar conhecimento, espraiar informação,
marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa. (p. 629630).
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Importante, entretanto, diferenciar o ativismo em rede do midiativismo. Enquanto o primeiro necessita da internet para existir, o segundo vale-se em prol do ativismo (BRAIGHI, 2016, 2017). Nesse sentido, são vários os movimentos sociais que
fazem uso do midiativismo, e os movimentos feministas não fogem a essa tendência.
2 A luta feminista na internet e nas mídias sociais
Em encontro com as possibilidades comunicativas na era digital, os feminismos
passam a identificar no ambiente virtual um local de práticas e expressões coletivas,
antes desconhecidas, com novas significações e endereçamentos múltiplos. Assim,
na expectativa de produzir espaços alternativos de visibilidade, no qual as mulheres
poderiam protagonizar posicionamentos ao se transformarem no papel de autoras,
produtoras e transmissoras de conteúdo, já nos anos 1990, diversos grupos feministas, conscientes das imensas potencialidades das redes digitais, suas contradições,
complexidades e de sua natureza mais política que técnica, lançam-se na disputa pelo
terreno comunicativo da internet (NATANSOHN, 2013).
Com a responsabilidade de um devir político na área comunicacional, o espaço
da internet foi requerido oficialmente pela primeira vez no ano de 1995, no Simpósio
Internacional sobre a mulher e os meios de comunicação, organizado pela UNESCO,
em Toronto, no Canadá. Ureta (2005) expõe que as feministas manifestaram uma
reflexão preliminar sobre a relevância de sua presença na internet, com o propósito
de atingir um maior número de mulheres informações que auxiliassem e as apoiassem
no desenvolvimento de práticas diárias.
Também em setembro do mesmo ano, na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, na China, as feministas apresentaram a necessidade de
“[...] estimular e reconhecer as redes de comunicação das mulheres, entre elas as redes eletrônicas e outras novas tecnologias aplicadas à comunicação, como meio para
difusão de informação e intercâmbio de ideias” (URETA, 2005, p. 386). Pela primeira
vez, uma equipe de 40 mulheres, de 24 países, assegura a formação e apoio a 1.700
usuárias, criando um espaço eletrônico com informações sobre as ONGs presentes
no evento, em 18 idiomas, contabilizando 100.000 visitas em sua página na web (DE
MIGUEL; BOIX, 2013). Ineditamente, sem estarem presentes fisicamente, mulheres
de todo mundo puderam fazer o rastreamento online dos trabalhos da conferência e
expressaram suas opiniões em tempo real. Foram os correios eletrônicos que permitiram o acesso à informação para todo o mundo, sem depender dos meios de comunicação tradicionais (DE MIGUEL; BOIX, 2013).
Tomazetti (2015) afirma que esses encontros inspiraram inúmeras ações e possibilidades para a criação de redes feministas na internet. Entre as primeiras experiências, ressalta-se o site espanhol Mujeres em red7, criado em 1997, com o auxílio
7

Disponível em: <http://www.mujeresenred.net/>. Acesso em: 22 out. 2017.
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dos servidores alternativos da APC mujeres8. Atualmente, o site é respeitado mundialmente, estabelecido a partir de publicações e reuniões de textos e reflexões sobre
direitos humanos e feminismo, além de reconhecimento e compartilhamento de recursos para o empoderamento da mulher por meio de listas de E-mails e fóruns de
debate (DE MIGUEL; BOIX, 2013).
É também nos anos 90 que surge o chamado ciberfeminismo, “[...] um movimento iniciado pela experimentação do feminismo junto a arte virtual” (TOMAZETTI, 2015, p. 491). Provocado pelo entendimento da utilização das tecnologias
para práticas enunciativas e relacionado à união entre mulher, mundo digital e arte,
o ciberfeminismo tornou-se uma prática múltipla que está disseminada atualmente
por várias partes do mundo; dentre as manifestações precursoras, destaca-se o grupo
australiano VeNuS Matrix, que inicia em 1991 e cujas integrantes vêm do mundo da
arte “[...] são pioneiras na utilização, no início dos anos 90, do termo para apresentar
seus trabalhos de experimentação entre o sujeito feminino, a arte e a virtualidade”
(DE MIGUEL; BOIX, 2013, p. 55).
A existência do feminismo na internet posiciona o movimento politicamente
em um período de outras possibilidades impulsionadas pela constituição de vínculos
solidários entre mulheres e feminismos de todo mundo (TOMAZETTI, 2015). Ureta
(2005) observa que o espaço social e virtual estimulados pelas redes digitais permitiu
vivências de ativismos mais livres e ressaltou probabilidades de desenvolvimento de
outros canais de comunicação e trocas informativas, expandidas para além dos contextos localizados entre as mulheres e suas comunidades.
No Brasil, as experiências da utilização na internet são variadas e caracterizam a presença do feminismo em diferentes segmentos, desde sites, blogs até fóruns
e mídias sociais. Entre os blogs feministas, pode-se destacar Blogueiras feministas9,
local que abarca textos e discussões sobre diversos conteúdos atrelados à luta das
mulheres, produzido por uma rede de blogueiras de várias partes do país; o Escreva
Lola Escreva10, que publica matérias reflexivas de pautas imprescindíveis para o feminismo, além de textos sobre a política nacional e questões de gênero; o site da Marcha
Mundial das Mulheres (MMM)11, que se configura como um espaço de auto-organização do movimento na internet, apresentando informações, conteúdo e agendas das
marchas das mulheres no mundo.
Além disso, há também as mídias sociais – Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, entre outras – que possuem em suas redes nós feministas com segmentos diversificados “[...] de organização ativista, de reflexão, de conteúdo irônico, provocativo, de
Disponível em: <https://www.apc.org/es/about/programmes/programa-de-derechos-de-las-mujeres>. Acesso em: 15 ago. 2017.

8

Disponível em: <http://blogueirasfeministas.com/>. Acesso em: 16 ago. 2017.
Disponível em: <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/>. Acesso em: 26 set. 2017.
11
Disponível em: <http://www.marchamundialdasmulheres.org.br>. Acesso em: 4 ago. 2017.
9
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prática institucional, de movimentos mundiais, e assim a lista de nuances continua”
(TOMAZETTI, 2015, p. 492). É fundamental frisar que as práticas de ativismo feminista ultrapassam a presença em somente um espaço na internet, estando em vários
ambientes comunicacionais da rede, como é o caso da ONG Think Olga.
Assim, constroem-se redes de comunicação sobre as reflexões de gênero na internet e fora dela, nas quais os vínculos entre conteúdos produzidos em blogs, sites
e mídias sociais (online e offline) passam expandir a agenda e configurar meios de
organização política. A intensidade dos campos de ação é visível e a convergência
entre as dinâmicas e práticas tradicionais com o universo digital e suas possibilidades
é indicativa da análise e autocrítica feminista a respeito dos espaços em que fortificam
as estruturas de ação e dominação (TOMAZETTI, 2015).
Conforme Natansohn (2013), no entorno tecnológico, o feminismo centra-se
em atestar e implantar políticas de inclusão das mulheres no meio digital, considerando uma possibilidade para a teoria e prática feminista em resposta a demandas
sociotécnicas. Segundo a autora, o que está em prova nessa área é o alcance político
e social da cultura digital como modo de existir na sociedade contemporânea, sendo
um espaço onde se ampliam lutas por poder e por enunciação de distintos grupos
sociais. Porém, a análise e a utilização desse ambiente devem prever o seu reconhecimento como um lugar de não neutralidade de gênero. Para Natanshon (2013), assim,
é importante pensar o protagonismo da mulher além da apropriação da tecnologia,
mas unido a isso a iniciativa de construção de saberes programáticos a essas mesmas
ferramentas e plataformas tecnocientíficas.
[...] estamos assistindo a uma lenta, mas constante, tomada de consciência sobre
a necessidade de usar os recursos organizacionais da rede e adquirir competências
tecnológicas. Há uma grande quantidade de sites e recursos na web de organizações pelos direitos das mulheres e outras minorias. Contudo, são poucos os projetos
orientados às tecnologias digitais com enfoque de gênero e, esta neutralidade não
faz senão discriminar minorias que não se integram espontaneamente ao mundo
digital. (NATANSOHN, 2013, p. 26).

Consequentemente, na perspectiva comunicacional, a relação entre o feminismo e a internet requer dedicação para análise e interpretação, pois aumenta os espaços de ação do movimento, do mesmo modo consente o dimensionamento de questões virtualmente enriquecidas por meio de fenômenos localizados. Como é o caso
da Marcha das Vadias, realizada em um país específico e por meio de um fato local,
e que é disseminada para inúmeras partes do globo a partir da apropriação das redes
digitais para a publicização e orquestragem, primeiro, da repulsa com o episódio que
precedeu; segundo, para organização de uma prática reivindicatória propriamente
feminista; e terceiro, por meio de vínculos solidários e de identificação coletiva com o
desenvolvimento das políticas de gênero (TOMAZETTI, 2015).
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No caso do Brasil, as mídias digitais também representam um instrumento de
luta, por meio do ativismo midiático (CASTILHO; ROMANCINI, 2017). A cultura
do estupro, por exemplo, foi confrontada nas redes a partir de uma campanha que
começou depois da divulgação de uma pesquisa realizada, em 2014, pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em que uma quantidade representativa de
brasileiros concordou, total ou parcialmente, que mulheres que mostram o corpo
“merecem ser atacadas”. A notícia provocou comoção nas redes sociais e houve diversas mobilizações digitais sobre o tema, mas a que adquiriu mais relevância foi a
campanha iniciada pela jornalista Nana Queiroz, em Brasília, que publicou uma foto
no Facebook em que cobre os seios desnudos com um braço e coloca o outro na parte
superior da cabeça, e neles escreve os dizeres: “Não mereço ser estuprada” e convidou outras mulheres a publicarem suas fotos com a mesma frase. A iniciativa recebeu
apoio e adesão de milhares de mulheres, celebridades e até mesmo da ex-presidenta
Dilma Rousseff, por meio de sua conta no Twitter (BORTOLON; MALINI; MALINI, 2015). Foram mais de 40 mil usuários confirmados. (DIAS; BORELLI, 2014).
O grande número de adeptas ao movimento inspirou várias ramificações da
campanha. Motivas pelo sucesso, outras mulheres mobilizaram-se para reunir as fotos e relatos apresentados, dando início à fanpage Eu não mereço ser estuprada, ativa
até hoje. Esse espaço configurou-se como um lugar de luta de questões de gênero,
reunindo ativistas e usuários comuns de todo o país, em que o conteúdo superou a
performance imagética das fotos (BORTOLON; MALINI; MALINI, 2015). Também
em 2014, o movimento global #HeForShe foi abraçado localmente pela campanha de
solidariedade da ONU Mulheres, tendo certo impacto e servindo de mote para diversas manifestações de rua desde 2015 (CASTILHO; ROMANCINI, 2017).
Desse modo, percebe-se que as mídias sociais são um espaço que confluem várias mobilizações, coletivos feministas e campanhas relacionadas à causa. Estudos
recentes têm analisado algumas fanpages e os aspectos de mobilização, destacando
algumas vezes as articulações entre os ambientes online e offline; entre as pesquisas,
é possível citar Moça, você é machista12 (ROCHA; SILVA, 2016), Marcha das Vadias
do Rio de Janeiro13 (NAME; ZANETTI, 2013) e o Marcha das Vadias de São Paulo14
(GOMES-FRANCO; COLUSSI, 2016).
Em suma, percebe-se, que no Brasil também acontece uma propensão das mulheres encontrarem na internet um espaço que seja concomitantemente um fórum de
discussão e um caminho para o ativismo feminista. Assim, a internet converteu-se
em um elemento essencial para difundir as informações, trocar opiniões, coordenar
estratégias e realizar ações. Castilho e Romancini (2017) afirmam que é questionável
Disponível em: <https://www.facebook.com/MocaVoceEMachista/>. Acesso em: 9 set. 2017.
Disponível em: <https://www.facebook.com/MarchaDasVadiaw
14
Disponível em: <https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasSP>. Acesso em: 9 set. 2017.
12

13
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o quanto a utilização da internet, por si só, constitui o início de uma “quarta onda”
feminista, contudo, é “[...] cada vez mais claro que a internet tem facilitado a criação
de uma comunidade global de feministas [...]. A internet criou uma cultura em que
sexismo ou misoginia podem ser ‘gritados’ e desafiados” (MUNRO, 2013, p. 23, tradução nossa)15.
3 Análise dos posts do Think Olga: Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassedio
Com 173.287 mil curtidas no Facebook16, a fanpage da ONG Think Olga coloca-se num lugar de articulação entre sujeitos sociais, em que é possível enxergar as
suas conversações. Criada concomitantemente com o site, em abril de 2013, pela jornalista Juliana de Faria, também com o objetivo de lutar pelo empoderamento feminino por meio da informação. Na mídia social, apesar de contar com a participação
das outras integrantes, a luta é protagonizada pela publicitária Luíse Bello, gerente
de conteúdo, planejamento das ações ciberativistas e a mais antiga colaboradora da
organização.
Em uma entrevista para Philo TV, Bello (2016) aponta que a maneira de
transformar as dificuldades em algo positivo é lutar pelas mudanças. Afirma que
as mulheres têm que escrever suas próprias histórias, para não conhecermos a
trajetória percorrida de forma secundária, uma vez que é um hábito recorrente o
silenciamento de suas vozes. Para ela, ter mulheres produzindo conteúdo, falando
sobre suas conquistas e dividindo suas versões sobre os fatos, são uma das formas de
empoderar outros sujeitos, para finalmente, trilhar um caminho para igualdade de
gênero. Ressalta-se que as publicações na fanpage da ONG seguem em sua maioria
as postagens realizadas no site.
A organização apenas permite “reações”17, “comentários” e “compartilhamentos” nas publicações inseridas na sua linha do tempo. Novas publicações de conteúdo
são elaboradas exclusivamente pela Olga. Algumas campanhas são criadas de maneira que as seguidoras e os seguidores possam narrar suas próprias histórias por meio
do uso de hashtags. Pode-se afirmar que o Think Olga é um enunciador que dispõe
aos sujeitos tanto uma forma de receber o conteúdo, quanto uma maneira de criação
das suas narratividades, propiciando visibilidades de si e do outro, construindo e reconstruindo suas subjetividades.
Rocha e Silva (2015, p. 3) afirmam que “[...] independente dos meios de comunicação serem massivos ou não, o receptor é sempre ativo e sempre constrói narratiTradução nossa para: “[...] increasingly clear that the internet has facilitated the of a global community
of feminists [...]. The internet has created a culture in which sexism or misogyny can be ‘called out’ and
challenged.”
16
Último acesso realizado em 23 de agosto de 2017.
17
Curtir, amei, haha, uau, triste, grr.
15
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vas a respeito dos outros recepcionados”. A narrativa composta pelo receptor da telenovela, por exemplo, distingue-se daquela formada pelos sujeitos das comunidades
do Facebook, já que existe um modo de interagir com a narrativa, repartindo o espaço com o emissor do conteúdo, o que não acontece com a telenovela. Desse modo,
corrobora-se com as autoras que acreditam que essa interatividade que ocorre na
Olga permite formas de narratividades, e não de narrativas. Visto que a narratividade
consiste em um processo pelo qual o receptor constrói ativamente a história a partir
da postagem fornecida (ROCHA; SILVA, 2015). Assim, constata-se que não é possível
continuar nessa demanda sem levar em consideração que os sujeitos dialogam entre si
e a partir da Olga vivenciam suas experiências também no mundo offline e moderno.
No dia 31 de março de 2017, a figurinista da Rede Globo Suslem Tonani publicou no blog #AgoraÉQueSãoElas, do jornal Folha de S.Paulo, uma denúncia na
qual afirmou ter sido assediada, em seu local de trabalho, pelo ator José Mayer, ao
longo de oito meses. Em poucas horas, a denúncia já havia repercutido por diferentes
redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Atrizes, profissionais envolvidas
em peças teatrais e audiovisuais encabeçaram um movimento não apenas de apoio à
denúncia da figurinista, mas também com o intuito de expressar repúdio e pedir um
basta ao assédio contra a mulher.
Nomeado de Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio, o movimento
reuniu atrizes como Camila Pitanga, Drica Moraes, Dira Paes, Drica Moraes, Luisa Arraes, Tainá Muller, Cissa Guiamarães, Astrid Fontenelle e Alice Wegmann, que vestiram
camisetas com esses dizeres em protesto à permanência do ator na emissora. A campanha
também recebeu o apoio de figuras públicas, como a ex-presidenta Dilma Rousseff, bem
como militantes, coletivos e ONGs feministas, como é o caso do Think Olga.
Figura 1: Drica Moraes, Luisa Arraes, Tainá Muller, Cissa Guimarães, Astrid Fontenelle
e Alice Wegmann posam com as camisetas estampadas com o nome da campanha

Fonte: Reprodução/Instagram, 2017.
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Com a propagação da campanha na internet, José Mayer foi pressionado a
voltar atrás de sua primeira declaração quanto ao caso, em que afirmou não ter cometido o abuso, dizendo que a figurinista estava confundindo a personalidade dele
com a de Tião, o vilão que o ator deu vida em A lei do amor, novela que esteve no ar
no horário das 21h daquela emissora.
No dia 4 de abril de 2017, Mayer assumiu o acontecido publicamente, em uma
carta pública lida no Jornal Hoje18, embora minimize o problema chamando-o de
“erro”. No comunicado, o ator, que se encontra afastado de suas atividades na emissora, diz que desculpa não é o suficiente e utiliza a diferença geracional como uma
das justificativas para a não interpretação de seus atos como assédio.
As organizadoras da campanha decidiram vender a camiseta e continuar espalhando a mensagem de combate ao assédio sexual, em parceria com a loja DiMona19,
que já conhecia o trabalho da ONG Think Olga com a Chega de Fiu Fiu20, que luta
para combater o assédio sexual, esse foi o elo necessário para firmar a parceira. Em
que parte do lucro da venda das camisetas foi direcionada para que a ONG possa dar
continuidade a esse trabalho.
A campanha Mexeu com uma, mexeu com todas é, sem dúvidas, prova dessa
articulação em rede. Quando, se não pela apropriação das mídias sociais, seria possível unir diversas pessoas em prol de uma causa. Salienta-se, ainda, a força que a
campanha teve quando se percebe que ela vai além dos espaços digitais e transborda
para as articulações em ambientes físicos, constata-se isso quando vemos a venda das
camisetas. E quando, percebendo a proporção do movimento, o ator José Mayer vai
a público com uma nova declaração assumindo o assédio.
O primeiro post publicado pela ONG em sua fanpage foi no dia 31 de março
de 2017, o conteúdo recebeu 455 reações, 70 compartilhamentos e 10 comentários21.
Esse texto que fala sobre o caso do assédio é reflexo de como, quando apropriadas, as
redes sociais contribuem para a articulação dos movimentos feministas. Ao retratar o
acontecido e expressar sua opinião a respeito, o Think Olga deixa claro que atitudes
como esta não devem ser mais permitidas, e o número de interações prova que a opinião desse grupo feminista não é isolada.
Cinco dias depois, em nova publicação sobre o caso, a ONG declara ser mais
uma a adotar a campanha Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio e
Disponível em: <https://extra.globo.com/famosos/acusado-de-assedio-jose-mayer-admite-em-carta-que-errou-pede-desculpas-21158359.html>. Acesso em: 15 jul. 2017.
19
Disponível em: <https://camisadimona.com.br/lojas>. Acesso em: 2 set. 2017.
20
A primeira campanha desenvolvida pela organização, em abril de 2013, foi a Chega de Fiu Fiu. O seu
objetivo é informar o quão nocivo é o assédio sexual em espaços públicos, tornando-se um problema de segurança e mobilidade urbana. A campanha online cresceu, rendendo reconhecimento e batendo recordes de
financiamento coletivo no Cartase. Atualmente, está tornando-se um documentário que possui a finalidade
de educar contra o assédio.
21
Dados coletados em 10 de abril de 2017
18
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convoca todas as mulheres a participarem dessa ação. Para tanto, incentiva a compra
das camisetas que refletem o combate ao assédio sexual. O post sobre a campanha
em questão foi publicado em 5 de abril, tendo 740 reações, 105 compartilhamentos e
20 comentários22. Esses números, e o conteúdo das mensagens deixadas no post, expressam o engajamento que diversas pessoas tiveram ao tomar conhecimento do caso
e de como refletem na utilização da mídia na expressão do ativismo.
A ação tratou de uma intervenção que buscou a mudança da realidade que
diversas brasileiras enfrentam e que pôde ser constatada nesse caso específico de assédio. Foi possível constatar, por meio da campanha e de sua adesão em diversas
vertentes, as marcas deixadas pelo midiativismo e que são apresentadas por Braighi (2016; 2017). Buscou-se com a apropriação dos dispositivos técnicos amplificar
o conhecimento sobre o caso e sobre tal situação que diversas mulheres enfrentam,
espraiar a informação e, aqui, não apenas do caso em si, mas de como é possível se
defender desse tipo de situação.
O empreendimento da resistência é possível constatar quando as atrizes da própria emissora Globo encabeçam a campanha e passam a contar com a ajuda de diversas outras frentes da sociedade e de movimentos feministas para divulgar sua causa.
Salienta-se, ainda, essa ideia de que a própria luta contra o caso foi aderida quando
as camisetas passaram a ser vendidas e o retorno das vendas seria direcionado para
a campanha da ONG Think Olga, fato que podemos constituir como uma estrutura
de defesa das ativistas.
Considerações finais
A apropriação dos espaços midiáticos surge como um ambiente de luta política, decisivo e estratégico. A rede proporciona um novo dimensionamento dos modos
de organização de diversos movimentos sociais, como os feminismos.
Segundo Freire (2009), a mídia constitui um excelente campo a ser analisado. O
registro diário da comunicação possibilita de forma contínua e sistemática uma série
de informações sobre valores, ideologias, relações e práticas sociais que compõem a
realidade. Assim, verifica-se que o ambiente virtual é essencial não apenas pela tecnologia, mas também pelas possibilidades de expressões que permeiam tanto atitudes
políticas, quanto as pautas morais e práticas culturais (MARTÍN-BARBERO, 2013).
Observando o ambiente digital e concebendo-o como um lugar que produz
significados, percebe-se que essas ações se transformam em politicidades. Define-se
politicidades, como um “quê-fazer” que provem da vida cotidiana, das práticas estratégias de vinculação e participação (CERBINO, 2002 apud ROCHA; SILVA, 2015).
É partir dessas politicidades e da elaboração destas que as seguidoras e os seguidores
22
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constroem narratividades e não narrativas (ROCHA; SILVA, 2015). Pensando, então,
na relação com ambiente digital, afirma-se que a fanpage da Olga é um meio narrativo que fornece matérias em que é possível construir histórias e subjetividades.
Nesse sentido, podemos pensar também na campanha Mexeu com uma, mexeu
com todas #chegadeassédio, iniciada com o assédio sofrido por uma funcionária da
Rede Globo por um colega de trabalho. O que se pretendeu analisar foi como as articulações em rede (e nesse caso, articulações também fora da rede) contribuíram para
engajamento nessa campanha e para discussões sobre a temática. Vimos, assim, que
mídias sociais têm sido de grande importância no desenvolvimento dos movimentos
sociais e que a elas é possível, sim, se transbordar e partir para as conversações fora
do digital.
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RESUMO
Argumenta-se que as comunidades de fãs ensejam, à sua maneira, um tipo de ativismo midiático. Apoiados no desenvolvimento das tecnologias de comunicação, surgiram os fóruns de discussão via Internet. A exemplo das redes sociais, verifica-se neles
auto-organização, relacionamento, mobilização e produção colaborativa de conteúdo. No artigo ora proposto, examina-se essas pretensões mediante estudo de caso
sobre um fandom brasileiro reunido em uma plataforma online: o fórum Rebellion,
dedicado à cantora estadunidense Britney Spears. Focando manifestações específicas
nele encontradas, defende-se que é possível ver esse fandom como palco de um ciberativismo mercantilizado, em que alguns atores, por um lado, exercem sua liberdade
e encontram, mais que gratificação, formas de se projetarem individualmente, mas,
por outro, se sujeitam e, eventualmente, trabalham gratuitamente para promover personalidade cuja relação concreta com suas vidas se esgota nas práticas midiáticas.
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Para citar este capítulo:
DAROS, Otávio; RUDIGER, Francisco. Aspectos do ativismo prosumer: o caso do
fórum de fãs Rebellion, da cantora Britney Spears, no Brasil. In: BRAIGHI, Antônio
Augusto; LESSA, Cláudio; CÂMARA, Marco Túlio (orgs.). Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática. CEFET-MG: Belo Horizonte, 2018. P. 878-894.
878

Aspectos do ativismo
:
O caso do fórum de fãs
, da cantora Britney
Spears, no Brasil
1 Do celebrity cult ao fandom
David Marshall (1997; 2006) é um dos tantos que atribuem às celebridades
um papel na reprodução das estruturas de poder vigentes na sociedade capitalista.
A formação de identidade e os modos de interação social mudaram. Estariam sendo
gradativamente moldados pelos estilos e comportamentos incorporados, por meio da
cultura da celebridade, em espaços definidos pelas empresas de mídia.
Os astros e as estrelas tornaram-se tipos sociais que apresentariam modelos a
serem seguidos ou, pelo menos, consumidos por seus fãs e adoradores.
O status de celebridade invoca a ideia de possibilidade em uma era democrática. As
restrições de um modo antigo de hierarquia não são mais válidas na nova ordem,
que é determinada pelo mérito e/ou pela aquisição de riqueza. Esse sentido democrático do termo, extraído do latim “celebrem”, além de conotar fama, também
significava “estar ao alcance da multidão”. A grandeza da celebridade é algo que
pode ser compartilhado e, em essência, altamente celebrado com um toque de orgulho vulgar. É a representação ideal do triunfo das massas. Concomitantemente,
a celebridade é o capitalismo potencial, uma celebração de novos tipos de valores e
ordens, uma desconsideração das divisões habituais da sociedade tradicional, pois a
própria celebridade depende inteiramente da nova ordem (MARSHALL, 1997, p. 6).

Chris Rojek (2008, p. 15) dá amparo a esse entendimento, observando que a ascensão da cultura de celebridade de massas pode ser compreendida por, pelo menos,
três processos históricos: democratização da sociedade, declínio da religião organizada e transformação do cotidiano em mercadoria.
A tese dele é de que as estrelas são substitutas modernas das velhas cabeças coroadas, mas que, diferentemente de reis e rainhas, figuras consideradas sagradas pelo menos
até XVIII, aquelas carregam a ideologia do homem comum. Elas representam, nesse sentido, a democratização do poder e a decadência das formas de sociedade hierárquicas.
A Revolução Americana buscou derrubar não apenas as instituições do colonialismo, mas
a ideologia do poder monárquico também. Ela as substituiu por uma ideologia alternativa,
em certos aspectos não menos imperfeita e fantástica: a ideologia do homem comum. Essa
issa ideologia legitimou o sistema político e sustentou o comércio e a indústria, contribuindo
assim imensamente para a transformação da celebridade em mercadoria. Celebridades substituíram a monarquia como os novos símbolos de reconhecimento e pertencimento, e conforme a crença em Deus minguou, as celebridades tornaram-se imortais. (ROJEK, 2008 p. 16).
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De acordo com o senso comum, os astros e estrelas da mídia, agora acompanhadas da chamadas celebridades, assim o são por suas competências e qualidades
intrínsecas. Criticamente, é difícil pensar em uma estrela ou notável cuja fama não
se deva em boa parte ao fato de que há, por trás, o trabalho de intermediários culturais: empresários, produtores, agentes de marketing etc. Compreender a conquista
do estrelato a partir da categoria de self made man é ingênuo, na medida em que
desconsidera os artifícios por meio dos quais surge e se desenvolve uma cultura da
fama na modernidade.
Nisso, o emprego mercantil dos meios de comunicação – a indústria cultural
–, tem papel estratégico. Integrados à lógica capitalista, os astros e as estrelas não
deixam de ser bens de consumo, embora possam ter também sua arte. O processo de
mercantilização, porém , não se dá de cima para baixo, mediante imposição vertical.
O fenômeno enraíza-se na sociedade e, portanto, sempre envolve a figura dos fãs,
sujeitos que conservam relativa liberdade no marco do mercado dos bens culturais.
As celebridades disputam a preferência do público em meio a uma economia
cada vez mais submetida à lógica da indústria cultural. O sucesso de uma estrela é
medido pelo potencial que ela tem de gerar novos produtos e atrair consumidores.
A organização capitalista requer que os indivíduos sejam ao mesmo tempo objetos desejantes e de desejo. Pois o crescimento econômico depende do consumo de
mercadorias, e a integração cultural depende da renovação dos vínculos de atração
social. Celebridades humanizam o processo de consumo de mercadorias. A cultura
de celebridade tem aflorado como um mecanismo central da estruturação do mercado de sentimentos humanos. Celebridades são mercadoria no sentido de que os
consumidores desejam possuí-las. (ROJEK, 2008, p. 17).

Agenciadas como mercadorias, as celebridades poderiam ser vistas, pois, como
mais um recurso imaginário, passível de consumo e manipulação, com que pessoas
experimentam e desenvolvem sua condição de sujeitos nesse contexto. Em meio às
dificuldades e aos triunfos da vida, fãs são estes que se voltam a seus ídolos para obter consolo ou inspiração, o que eles não encontram, muitas vezes, no meio em que
vivem, visando empoderarem-se.
Característica de tal relação é a distância real entre o ídolo e o fã, já que o fã
precisa concentrar suas energias e empreender esforços para romper seu isolamento, para alcançar momentos de magia e aproximação imaginária com seu ídolo. Por
exemplo, o artista divulga seu novo trabalho em um programa de televisão, enquanto
o fã assiste à apresentação de casa, a milhões de quilômetros, às vezes.
No negócio da mídia, a distância é elaborada como estratégia de identificação promocional, quando não é o caso de ser explorada mercantilmente. A presença
e imediaticidade têm muito valor agregado. Os fãs são considerados parte do pa-
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trimônio das estrelas. Admite-se que eles se apresentem aos ídolos em momentos
programados. Exemplo disso acontece no meet and greet. Trata-se de um encontro
concedido ao fã, que recebe autorização para visitar os bastidores de um evento ou
espetáculo, podendo trocar algumas palavras e até tirar uma foto com seu astro. De
acordo com a popularidade do artista, o valor cobrado pelo meet and greet pode
superar 2,5 mil dólares.
Para manter a relação de distância, mas proporcionando uma sensação de
aproximação, as celebridades tornaram-se presentes nas redes sociais, conforme estas
foram se popularizando durante a primeira década de nosso século. Diversos sites,
como Facebook, Instagram e Twitter, converteram-se com o tempo em meios para
aproximar os ídolos (e as marcas com interesse publicitário) do público. Sabe-se que,
nas redes, as celebridades mostram – ou encenam – suas rotinas, da malhação aos red
carpets, muitas vezes seguindo a orientação de equipes de marketing, que planejam e
põem em prática formas de humanizá-las diante o público.
Colaborando na discussão desde outro viés, Jenkins (2015) abre outro ponto
de vista, ao argumentar que o fandom se distancia do estereótipo de um mero grupo
de consumidores reunidos em um ambiente físico ou virtual para discutir o cotidiano
e a carreira de seus ídolos. Para ele, os fãs chamam atenção dos estudiosos da mídia
por desempenharem um papel mais complexo, na medida em que representam uma
comunidade que também produz parte do que consome.
Longe de serem sincopáticos, os fãs afirmam ativamente seu domínio sobre os textos
de produção massiva que servem de matéria-prima para próprias produções culturais e base para suas interações sociais. Assim, fãs deixam de ser meramente audiência desses textos; ao invés disso, tornam-se partícipes da construção e circulação de
significados. (JENKINS, 2015, p. 42).

O surgimento da Internet projetou esse fenômeno no plano da cibercultura, fazendo aparecer mais que novas formas de elaboração e difusão de mensagens, novos
processos de mediação e relacionamento entre os sujeitos sociais. McCaughey e Ayers
(2003) afirmam que, nesse contexto, “[…] muda substancialmente o que conta como
ativismo, o que conta como comunidade, identidade coletiva, espaço democrático e
estratégia política” (p. 1-2).
Fuchs (2013) observa, por isso, que a chamada mídia social não deve ser reduzida
à categoria tecnológica, mas, sim, compreendida como um conjunto de sistemas tecno-sociais. O fenômeno envolve um “[…] processo dinâmico e reflexivo que conecta estruturas tecnológicas e agência humana” (p. 37). Como suporte tecnológico, permite
e restringe um nível social de atividades humanas, que cria condições para produção,
difusão e consumo de conhecimento e ideias.
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A internet é um sistema tecno-social global, que é baseado em uma estrutura tecnológica global descentralizada, consistente em sistemas de computadores interligados, que armazenam conhecimento humano objetificado. Atores humanos permanentemente recriam esse mecanismo de arquivamento de conhecimento global
produzindo novos conteúdos informacionais, comunicando, e consumindo conteúdo informacional existente no sistema. A infraestrutura tecnológica possibilita e
restringe a cognição humana, comunicação e cooperação. (FUCHS, 2008, p. 122).

Vamos no que segue comentar um dos fenômenos formadores da cultura da
Internet, ou cibercultura: os fóruns de fãs. Oriundos das comunidades online aparecidas na década de 1980, com o desenvolvimento do bulletin board systems (FUCHS,
2013), os fóruns não são fenômenos tão recentes. Serviram de inspiração para as
redes sociais de nossos dias, embora tenham um cunho mais compartimentalizado.
Tratam-se de grupos de expressão e discussões em que usuários se cadastram
para visualizar, compartilhar e produzir diversos conteúdos, por meio de comentários: mensagens em texto e imagem. O material fica arquivado no sistema, permitindo que os integrantes leiam as partes mais antigas, respondam às existentes e publiquem novas, para dar continuidade às discussões dos tópicos.
Examinar de que maneira fóruns de fãs ensejam, ou não, práticas ativistas e,
assim, a seu modo, oportunizam uma certa militância na esfera de cultivo das celebridades da música pop é o gancho que nos dá o caso Rebellion. Relatando breve estudo
de caso, nosso objetivo consiste em analisar se e como essa expressão do chamado
fandom é agenciador de práticas ciberativistas.
2 Rebellion: o fórum de Britney no Brasil
Criada no interior da Louisiana, Estados Unidos, Britney Spears iniciou sua
carreira artística quando criança, atuando em musicais e programas infantis de
televisão. Tornou-se sucesso a partir de 1998, ainda na adolescência, com a canção
...Baby One More Time. Dali em diante, foram nove álbuns de estúdio lançados e
mais de cinco turnês mundiais. Com apenas 21 anos, Spears recebeu uma estrela
na calçada da fama, em Los Angeles. Está entre as dez artistas femininas que mais
venderam discos nos Estados Unidos, sendo a mais jovem da lista, conforme dados
levantados pela Recording Industry Association of America.
Dentro da indústria de entretenimento, Spears tem sido reconhecida historicamente sobretudo como performer, por dar forma à música pop por meio de coreografias elaboradas e figurinos ousados, presentes em videoclipes e apresentações
de alta produção. Revistas da cena musical, como Rolling Stone e Billboard, assim
como os tabloides e sites de celebridades, conferiram a Britney uma espécie de título:
“Princesa do Pop”. O termo é um elogio à sua semelhança performática e capacidade
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de despertar sentimentos nas massas, assim como os dois maiores nomes desse segmento fizeram: Michael Jackson e Madonna; amobos tratados pela mídia, em geral,
como “Rei e Rainha do Pop”.
Spears, como um fenômeno, teve dois ápices distintos que ensejaram renovações do mercado de entretenimento. O primeiro, como descrito acima, deu-se entre
o estrelato até a primeira metade da década de 2000. Nesse período, ela chegou a
ser eleita a celebridade mais influente do planeta, de acordo com a revista Forbes. A
cantora fazia sucesso, gerando enormes volumes de venda em produtos. Embora a
vida pessoal de Spears tenha sido assunto na mídia desde cedo, a maior ênfase estava,
então, na esfera artística e profissional.
Na segunda metade da década, todovia, a fama dela se dá muito em decorrência da exposição de crises pessoais e instabilidade emocional pela mídia: divórcios,
uso de substâncias ilícitas, perda da guarda dos filhos, agressão a paparazzo e outros
episódios polêmicos. 2008 marcou um novo começo. A cantora ingressou em fase de
recuperação, empenhando-se na reconstrução da imagem e em seu retorno aos grandes palcos.
Soares (2012) resume o papel da mídia na construção dessa trajetória para o
consumo público observando que
[…] ela [a mídia] encenou uma biografia para Britney a partir de matérias, programas de TVs, apresentações ao vivo, etc. Os jovens puderam crescer juntamente com
Britney Spears, acompanhando, nas letras da cantora, todos os percalços da adolescência, dos medos e anseios desta fase da vida. Diante do fato de que Britney Spears
crescia aos olhos do público e da mídia, obviamente que a imagem da “garotinha
teen inocente” não cabia mais no corpo de uma mulher. Portanto, endossar uma estratégia de construir Britney Spears como uma artista madura era premente. (p. 7).

A essa trajetória, marcada por sucessos e casos polêmicos, também esteve associada desde o início à criação de milhares de páginas e comunidades de fãs pela
Internet, nos mais diversos países. Desejamos estudar um dos mais populares aparecidos no Brasil: o fórum brasileiro Rebellion, hospedado no domínio BritneySpears.
com.br.
Lançado em 2012, o Rebellion consiste em um espaço fandom criado para se
interagir e discutir acerca da vida da estrela. Ele é resultado da junção de dois fóruns
sobre Spears: Heaven e Zone, esse último iniciado como uma comunidade na antiga
plataforma do Orkut. Desde a criação, o Rebellion recebeu mais de 16 mil cadastros
e 2,5 milhões de postagens.
O fórum é organizado a partir de cinco grandes pastas, que reúnem tópicos e
mensagens enviadas pelos membros: 1) Britney Spears (a qual concentra o maior número de mensagens); 2) Coberturas; 3) Downloads; 4) Off; e 5) Suporte.
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Na primeira, é compartilhado qualquer tipo de conteúdo referente à vida pessoal e artística da cantora. Também é comum que os fãs exponham suas produções
(edição de imagens, mixagem de músicas etc.). A segunda é um espaço para os membros acompanharem eventos e shows com participação da cantora. Na terceira pasta,
eles podem compartilhar materiais que não foram lançados oficialmente pela gravadora de Spears, como áudios de shows.
Dentro da quarta área, os membros podem falar sobre outras celebridades,
assim como discutir temas relacionadas à política, cultura etc.
Em comunidades pequenas, que geralmente são formadas para debater apenas um
assunto, costumam existir pastas para discussão livre chamadas off-topic (“fora do
tópico”). Esses espaços simulam os ambientes happy hour das empresas, um lugar
para relaxar jogando conversa fora, “fazer social”, falar a respeito dos assuntos do
dia, contar piadas e, eventualmente, abrir novas frentes de discussão não previstas
na ideia original. (SPYER, 2007, p. 49).

A pasta Suporte é usada para comunicar os membros do fórum sobre as decisões tomadas pela equipe de administração (responsável pelas decisões principais) e
moderação (decisões secundárias). Nela, os fãs também podem expor problemas e
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do site. Dentre os tópicos criados na área,
chama a atenção aquele com seguinte título: “dicas de boa convivência”. Trata-se de
um material composto por quinze orientações repassadas pela equipe ao fandom.
São discutidas matérias como organização e relacionamento.
Um dos itens expostos diz: “As brincadeiras dependem da sua liberdade com
eles (membros). Ah, e quando rolar algum atrito, respire fundo, tente amenizar, ao
invés de continuar a discussão. Como já dizia a Britney: Existe a minha versão, a sua
versão e existe a verdade” (online). No final do tópico, há o seguinte comentário:
“Como moderação, nós apenas advertiremos você se notarmos que as escorregadas
estão sendo propositais, e se você não está demonstrando interesse em corrigi-las”
(online)1.
O modo de organização do fórum, como exposto acima, está presente na página inicial do site, o qual pode ser visualizado na FIGURA 1:

1 Tópico “Dicas de boa convivência & Tira-dúvidas”. Disponível em: <http://www.britneyspears.com.br/forum/
topic/9283-dicas-de-boa-conviv%C3%AAncia-tira-d%C3%BAvidas/>. Acesso em: 29 set. 2017.
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Figura 1 – Página inicial do site

Fonte: www.britneyspears.com.br/forum/

3 O fã, às vezes um prosumer
Sérgio Amadeu da Silveira (2010) define ciberativismo como “[…] um conjunto
de práticas em defesa de causas políticas, socioambientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na Internet” (p. 4). Queremos
aqui explorar a possibilidade de entender o aspecto ativista dos chamados “prosumers”. Primeiro a fazer uso do termo em 1980, Alvin Toffler (1995) define o “prosu-
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mer” como figura que surge com o “[…] progressivo apagamento da linha que separa
o produtor do consumidor” (p. 268).
Derivado do inglês “presumption”, o termo significa “produzido por consumidores”.
Entretanto, o termo envolve diferentes interpretações, seja no entendimento do que
de fato consiste o prosumption, seja no significado que a ele se atribui. De uma perspectiva mercadológica, o prosumption é saudado como uma forma de empoderamento do consumidor. A partir de uma vertente crítica, autores apontam uma nova
forma de alienação e exploração do trabalho. (FONTENELLE, 2015, p. 83-84).

Será possível entender o fã de Britney, tal como se manifesta no Rebellion, como
um militante da cultura de consumo? Em sendo o caso, quais seriam suas características? Vejamos primeiro seu perfil demográfico.
Em grande maioria na faixa entre 18 e 24 anos, são fãs, neste caso, 30% do
sexo masculino e 22% do feminino; ou do sexo masculino (23%) e feminino (12% –
sempre em relação ao total), no caso da faixa entre 25 e 34 anos2. Isto é, trata-se de
um público que era adolescente em meados ou no despertar da carreira de Spears.
Que reside predominante no Brasil, embora também haja fãs de países como Estados
Unidos e Portugal. Entre as capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza
registram o maior número de membros3.
O contador de visitas do fórum mostra que o número dos não cadastrados na
plataforma costuma superar o número de membros. Isto é, a maioria dos acessos
ainda vem de internautas sem inscrição no site (atualmente, são 16 mil cadastrados).
A tabela de postagens do fórum indica que apenas uma minoria dos fãs envia mensagens para as pastas e interage com outros membros. Um grupo ainda menor tem
a iniciativa de abrir tópicos (mensagem informativa que dá início à discussão). A
maioria dos integrantes, assim como os visitantes, apenas visualiza as mensagens de
outros membros.
Passemos agora para análise do caso de ciberativismo do membro “CL”. Ele
não está entre os fãs mais ativos do site se considerarmos a frequência de visitas e o
número de mensagens enviadas. Por exemplo, o membro que lidera o ranking, “Outrageous”, possui 15 mil postagens contra menos de mil feitas por “CL”. Entretanto,
tornou-se conhecido dentro do fandom após editar um show de Spears e disponibilizá-lo com o grupo.
Entre 13 e 17 anos, 2% do sexo masculino e 2% do feminino; entre 35 e 44 anos, 3% masculino e 3% feminino; demais faixas etárias são inferiores a 1%.
3
Plataforma do Rebellion não possui sistema de dados demográficos. Dados apresentados são agregados de
pessoas que seguem a página do fórum no Facebook (www.facebook.com/britneysite), com base nas informações de idade e gênero disponíveis em seus perfis de usuário. Logo a análise não é inteiramente fiel ao perfil
dos membros cadastrados na plataforma do fórum.
2
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“CL” reuniu e editou mais de mil vídeos e transformou-os em um único produto, conforme detalhes expressos pelo fandom. As imagens usadas por ele foram
gravadas de modo amador por outros fãs, de várias partes do mundo, que assistiram
aos shows da turnê The Circus Starring: Britney Spears, em 2009, e registraram trechos das apresentações. Durante as apresentações, a cantora movimentava-se por três
palcos. Um principal, inspirado nos picadeiros circenses, que era conectado a dois
menores. O público ficava disposto em torno dos três palcos. Logo nenhum espectador possuía a visão frontal de Britney ao longo de todo o concerto.
A forma de realização do espetáculo dificultou a montagem e edição do fã, pois
os vídeos disponibilizados pela plateia mostravam Britney em diferentes ângulos, de
acordo com as movimentações de cada performance e a localização do espectador na
arena. O trabalho de edição das imagens iniciou após o término da turnê:
Como um bom fã com nostalgia, comecei a ver vídeos do comecinho da tour e fui
notando que alguns estavam muito bem posicionados e com uma boa qualidade. E
o melhor foi quando percebi que mais fãs tinham postado mais vídeos do mesmo
show e de ângulos diferentes. Aquilo mexeu com minha parte criativa e tive que
começar a editar ao menos uma música da tour para ver como seria uma produção
profissional da tour. Claro que com vídeos de fãs fica difícil, mas na troca de ângulos já se pode notar coisas novas e você percebe que pode dar mais emoção àquilo
com seu olhar mais cinemático, teatral, etc. A partir dessa primeira edição, algumas
pessoas me pediram para tentar fazer com o show inteiro e fui fazendo aos poucos e
mostrando [para os fãs], pois eu era completamente leigo quando se tratava de fazer
a edição nos devidos programas. (CL, 2015).

Na época, a gravadora da cantora não se interessou em registrar a turnê para
posteriormente transmitir as performances pela televisão, disponibilizá-las na internet ou lançá-las em DVD. Significa que as imagens captadas de forma amadora teriam alto valor entre os fãs, e que o fã que as disponibilizasse de modo mais amplo,
cuidado e original conseguiria enorme capital cultural, isto é, fama e prestígio, sendo
considerado herói e, virtualmente, minicelebridade do grupo.
Aparentemente foi o caso de “CL”. O fã disponibilizou o conteúdo de forma
gratuita na Internet, para milhares de fãs que, assim como ele, não tinham condições
financeiras de ir aos shows e estavam curiosos para vê-los. De março a dezembro,
Spears levou o espetáculo para a América do Norte, Europa e Oceania, excluindo
países, como o Brasil. Sendo assim, o custo do ingresso somado ao custo da viagem
para um desses continentes, inviabilizou a experiência de milhares de fãs brasileiros.
Em contrapartida, a impossibilidade de assistir ao show também aumentou a
expectativa dos fãs pelo trabalho de “CL”. Mais tarde, ele passou a confeccionar os
DVDs no formato físico e começou a comercializá-lo na Internet.
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Eu faço uma quantidade “x” de DVDs e vendo aqueles, alguns meses depois faço de
novo, tudo isso porque são muitas pessoas e se eu deixasse livre para comprarem a
hora que quisessem, não ia conseguir fazer com que todos recebessem com qualidade em casa. O DVD com frete incluso custava R$ 55,00. Não lembro a quantidade
exata que vendi ou de lucro, mas vendi menos de 50, por ter dado um limite, caso
contrário teriam sido mais de 200. Meu lucro não chegou a mil, acho que uns 500 a
600, mas isso eu usei pra comprar mais materiais. (CL, 2015).

Jenkins (2015, p. 248-249) analisa que a maioria dos “prosumers” “[…] adentrou o campo com pouca formação técnica e sem experiência prévia, geralmente por
ter visto os vídeos de outra pessoa numa convenção e se inspirado a tentar por conta
própria”. Talvez, “CL” seja um caso, quando ficamos sabendo que, amparado no
prestígio que lhe trouxe a edição e comercialização do vídeo, passou a se voltar para
a edição de imagens. Além de trabalhos informais, ele matriculou-se em um curso de
Artes Visuais, ofertado pelo Instituto Federal, mas abandonou, pois o currículo era
voltado à pintura e escultura, e ele desejava estudar audiovisual.
Na turnê seguinte realizada por Spears, em 2011, ocorreu que sua equipe contratou uma empresa para realizar o processo de gravação e edição dos shows com
equipamentos profissionais. Entretanto, o material produzido pela Epix (empresa
contratada) sobre a turnê Femme Fatale resultou em um mau produto, conforme a
avaliação dos fãs. Eles criticaram aspectos do conteúdo, como falta de originalidade
na escolha da imagem na capa do DVD, substituição do áudio original do show por
um áudio de estúdio, escolha errada de plano ou exclusão de trechos nos quais Spears
apresenta passos de dança mais elaborados (os favoritos do público).
Ao contrário, os fãs avaliaram o material produzido por “CL” como um bom
produto. Aparentemente o critério foi autenticidade. Julgou-se que os profissionais
do canal de televisão não tiveram a mesma sensibilidade durante o processo seleção e
edição das imagens das performances. Diferente de “CL”, os responsáveis pelo produto comercializado pela empresa não trabalharam em sintonia com os princípios que
regem internamente a comunidade fandom.
Conforme nota Jenkins (2015, p. 249), fãs-artistas que trabalham com edição
“[…] ganham reconhecimento no fandom nacional e às vezes internacional” pelo trabalho elaborado. “CL” relata sua experiência em termos que corroboram a perspectiva:
No decorrer da edição do projeto tive ótimos feedbacks, não só de pessoas do Brasil, mas também de pessoas dos Estados Unidos, Europa e outros mais. Pessoas que
tiveram contato direto com a Britney também ficaram sabendo do projeto e apoiaram ele, por toda essa coisa de ser um fã fazendo para outros fãs, como foi o caso
do Ted Kenney, produtor que participou do projeto de gravação do DVD oficial da
turnê, mas que nunca foi gravado, pois a estrutura das câmeras não ficou pronta
no período certo. Estas estruturas iriam servir para capturar imagens do show sem
atrapalhar a visão de quem estava lá assistindo. (CL, 2015).
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Outro caso de ativismo “prosumer” ocorrido no âmbito do Fórum que merece
destaque se manifestou em ação de grupo, em termos coletivos. Ocorreu em 2013,
período que Spears foi contratada como jurada no programa The X Factor, exibido
pela Fox nos Estados Unidos. O programa era produzido em língua inglesa e, muitas
vezes, com episódios que ultrapassam 90 minutos de duração, impedindo que grande
parte dos fãs pudesse acompanhar os diálogos entre os jurados e os participantes.
Ao perceber a dificuldade do fandom em lidar com o material, um grupo de
membros do fórum que possuía inglês avançado se reuniu para traduzir, legendar
e disponibilizar para download cada episódio. Um das fãs do mencionado grupo,
“AB”, explica:
Eu nunca havia legendado nada, não sabia como isso era feito, então tive que pesquisar na internet algum programa que me ajudasse a fazer isso. Não tinha muito
mistério a não ser conseguir traduzir, em poucas palavras, expressões americanas e
inglesas pra um português que fizesse sentido com o estilo do programa (nada muito formal, por exemplo). Quando comecei a legendar o X Factor, parei de criticar
tanto as legendas que não são exatamente o que o áudio diz. É extremamente difícil
que a tradução fique no tempo exato da fala! Quando o episódio era disponibilizado
para download, quem baixasse primeiro fazia a divisão dos minutos. Fazíamos a legenda em português antes de ser disponibilizada alguma em inglês, o que era muito
mais difícil. Muitas vezes era difícil entender o que era falado, o que nos levava a
discutir mais sobre as falas e, com isto, a legenda demorava um pouco a mais para
ser finalizada (como a nossa interação era via mensagens do fórum, nem sempre a
resposta da outra pessoa era tão rápida). Apesar das dificuldades que tínhamos – fazer legendas era algo completamente novo e não tínhamos closed caption em inglês
para auxiliar –, conseguíamos finalizar bem rápido. Disponibilizávamos a legenda
cerca de 48 horas após a exibição do programa. (AB, 2015).

Os primeiros episódios do programa foram legendados por apenas três membros. O “heroísmo” e “bravura” do grupo serviu de exemplo motivador para a iniciativa de outros. A partir do décimo segundo, quatro novos fãs engajaram-se no projeto
e aprenderam técnicas de legenda (sincronizar o texto em português com o áudio em
inglês). Cada membro era responsável por legendar entre 10 e 15 minutos de vídeo.
Começamos a fazer pelos membros do fórum e eles que nos motivavam a continuar.
A utilização da legenda por outras pessoas era uma consequência. No fórum, membros ficavam esperando a nossa legenda ser postada e elogiavam tanto a legenda em
si quanto o nosso trabalho voluntário para que eles pudessem assistir ao programa.
O reconhecimento e gratidão deles era o que me deixava feliz por estar utilizando
meu tempo – com aula e estágio, meu pouco tempo em casa era gasto para legendar
o X Factor – assistindo 3, 5 ou 10 vezes os mesmos segundos para encontrar a tradução que melhor se encaixasse no contexto do programa. (AB, 2015).
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Havia demanda por parte do fandom, pois o programa fora lançado em 12 de
setembro nos Estados Unidos, mas foi transmitido no Brasil apenas no mês seguinte.
A Sony adquiriu os direitos de exibição e disponibilizou o conteúdo traduzido para
os seus assinantes no dia 2 de outubro. Enquanto isso, os membros do Rebellion
conseguiram disponibilizar o material apenas dois dias após a exibição da Fox. Nesse
sentido, o fórum como plataforma colaborativa agilizou o processo de circulação em
relação ao meio tradicional, que era pago. Isso fez com que parte do fandom optasse
por acompanhar o X Factor pelo fórum, em vez de assistir pela emissora de televisão.
Mantendo como referência o culto à estrela pop, abriram-se canais de valorização do ativismo de fãs-heróis. Já havia o grupo dos administradores a intermediar
hierarquicamente a relação da estrela com seu público. O esforço extraordinário de
uns poucos abnegados revelou que também surgira no fórum, porém, um estrato de
fãs capaz de se dedicar tanto a seu ídolo, quanto aos seus colegas de fandom.
Classificar esse ativismo de político parece-nos evidente exagero, mas não obriga a descartar a primeira categoria. Ativistas são sucedâneos da velha figura do agitador, cuja característica primeira, diversamente da possuída por esse último, talvez
seja a busca de visibilidade. Especialistas no manejo e instrumentalização da mídia,
são estes que, ao contrário dos agitadores, tendem a sair dos bastidores e, inevitavelmente, se promoverem com a causa que defendem.
No fandom em geral, só por exceção se encontra algum tipo de ativismo político: as pessoas aí se revelam particularmente acomodadas. Quando surgem, as querelas costumam ter um sentido dramatúrgico e estético. Queima-se um ou outro, mas
só excepcionalmente uma fagulha atinge o ídolo. O consumo e a celebração predominam (CAMPANELLA, 2012).
Todavia, pode haver acumulação de capital subcultural, oriundo de um ativismo que, ao reverenciar o ídolo, não deixa de promover seu sujeito entre os demais
aficionados. Apesar disso, não se originar de ou ensejar disputa de poder, sacrificar-se
pelo grupo e mostrar devoção à estrela podem significar marcas de distinção e trazer
capital simbólico.
Ativismo involuntário em causa própria por efeito reflexo do sacrifício feito em
nome do culto a um ídolo comum – seria disso que daria exemplo a situação por nós
examinada no fórum Britney? Talvez o fandom não esteja livre do fenômeno –, mas
isso outras pesquisas precisarão explorar com mais material empírico e aprofundamento hermenêutico.
Julgando de acordo com Jenkins, observaremos tão somente que as situações
referidas neste artigo são, em geral, enquadradas na ideia de cultura participativa,
termo que trata da produção de conteúdo empreendida por membros de uma comunidade. São exemplos de criação de conteúdo que, em alguma instância, tensionam
os modelos com que a grande mídia tenta prender os consumidores de seus produtos.
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Fica em aberto, porém, saber até que ponto eles dão aspecto mais democrático
à cultura da sociedade conectada em rede; se, por essa via seus integrantes ultrapassam a condição de consumidores; se, em se tornando produtores de parte do material
que é lido, ouvido e assistido por esses últimos, os fãs realmente logram escapar ao fetichismo da mercadoria cultural encarnado no fascínio com as estrelas e celebridades.
Considerações finais
Percebendo as redes sociais como expressões da cultura participativa, Jenkins
e seus colaboradores estão interessados em mostrar como os fãs são, de certa forma,
consumidores mais qualificados, na medida em que se envolvem no processo de criação e circulação do conteúdo. Para eles, fenômenos como o fórum Rebellion seriam
pontos de encontro que reúnem e organizam o fandom, potencializando a atividade
“prosumer” no âmbito da cibercultura, gerando relações de produção e troca de conteúdo entre eles.
Associar linearmente a atividade “prosumer” com ativismo é, nesse contexto, ponto problemático, sem dúvida. Analisando o conteúdo do fórum Rebellion,
observamos que a maioria dos 16 mil membros cadastrados nunca trocou alguma
mensagem com outro membro. A maioria prefere apenas visualizar os tópicos e as
mensagens publicadas por outros fãs. Das mensagens por nós analisadas, notamos
que a maioria se refere a algum comentário curto, como “gostei” ou “não gostei”,
não apresentando notória contribuição à discussão do tópico.
Assim sendo, ocorre sem surpresa que o fandom seja, em geral, passivo e, quando enseja algum ativismo, este, por isso mesmo, tenda a reproduzir em sua própria esfera o modelo liderança-comandado que existe entre os fãs e seus ídolos. Quer-se, no
máximo, ganhar notoriedade, eventualmente acumular um “capital heróico” perante
os integrantes do fórum. Ao que tudo indica, os sujeitos desse tipo de protagonismo
não desejam ir muito além da postura do fã dedicado.
Em suma, eles querem ser apenas um estágio de transmissão a mais da influência ou poder que os ídolos exercem sobre seus admiradores – embora não devamos
pensar nisso de maneira fatalista. A possibilidade de um fã ativo tornar-se empreendedor no mercado cultural ou fazer carreira profissional explorando sua paixão, por
mais remota que seja, tem sempre que ser admitida. O fenômeno conserva uma ambivalência fundamental: o discernimento não desaparece por inteiro ao nos entregarmos ao grupo em meio a uma sociedade competitiva – “[…] mantém-se vivo dentro
do indivíduo e segue sobrevivendo até mesmo no próprio momento de aceitação [da
coisa]” (ADORNO, 2009, p. 322).
No entanto, também convém ter clareza que os usuários de redes sociais, como
o Facebook, não determinam as decisões tidas como importantes para as empresas,
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ou seja, as tomadas-chave de negócio. Embora comunidades menores de fãs não funcionem na lógica de uma empresa, algo similar pode acontecer com elas, uma vez que
as decisões tomadas nessas comunidades não raramente restringem a participação e
vão contra a vontade do fandom. Exemplo disso é que muitos membros dos antigos
fóruns Heaven e Zone foram contra a junção de ambos, que resultou no Rebellion.
Entretanto, esta era vontade dos proprietários de ambos os sites, a fim de aumentar
a popularidade do fórum.
Quando comunicados da união, muitos membros se colocaram a favor, pois
ficaram animados com a estratégia de unir duas comunidades de fãs; porém, outros
condenaram o projeto. Mesmo com a reprovação de um número considerável de pessoas, os administradores dos sites seguiram adiante e lançaram o novo fórum em
2012.
Um dos fãs, “OS”, ao tomar conhecimento desabafou, antes de sair do fórum:
[...] E sim, eu estava errado. Estava errado porque a Zone nem o Heaven nunca deixaram de existir. E seria muito melhor e mais fácil para todos que nunca tivessem
deixado de existir de fato (ciberespacialmente falando). O fim dos grupos na união
em um só fórum, diferentemente do que eu concluíra, não foi um novo começo. [...]
No fórum nunca houve ética, nunca houve moral, nunca houve paz entre os membros. Porque nunca houve UM só fórum. Nunca houve um conjunto de membros.
Há membros. Há fóruns. Colocar tudo junto deu, dá e dará nisso. [...] Isso aqui é
uma farsa e, depois de tudo que eu li aqui, desisti de vivê-la. SIM, meus queridos, eu
admito que errei quando escrevi o artigo na época da fusão dos fóruns. Não há nada
de errado em errar. Errar nos faz aprender. E eu espero veementemente que o ERRO
que está este fórum o transforme em um acerto, e que o Rebellion exista por si só,
e acabe de vez com a Zone e com o Heaven. O que será uma utopia, se depender de
vocês. (OS, 2012)4.

Significa que há conflitos entre equipe administrativa e usuários: as demandas desses últimos nem sempre são atendidas e podem, por isso, gerar dissidências.
A equipe é composta por pelo menos dez integrantes, entre administradores (cargo
máximo a ser ocupado) e moderadores, sendo tal relação hierárquica suscetível a
conflitos internos e externos, ao contemplar pessoas com diferentes visões e modos
de ação. Os conflitos internos podem se dar internamente, por exemplo, quando os
membros da própria equipe são incapazes de chegar a um acordo diante de determinada situação. São externos quando os administradores e moderadores se relacionam
de modo diferente não apenas entre si, mas com os demais fãs. Observamos que
alguns fãs reclamam que receberam tratamentos diferentes (penas mais ou menos
brandas) ao desrespeitar uma mesma regra. Por exemplo, o manual de convivência
do fórum diz que aquele que fizer uso de palavra ofensiva contra Spears ou a outro
SILVA, Othon. Disponível em: <http://www.britneyspears.com.br/forum/topic/9857-artigo-a-farsa-rebellion/>. Acesso em: 9 set. 2017.

4

892

PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

membro deve receber punição. Após tomar três punições, o membro responsável pelo
ataque pode ser banido do fórum. A ação de julgar exige interpretação, por isso é
um processo subjetivo, podendo gerar sentimentos de injustiça, desafetos etc. nos fãs,
conforme muitos participantes do fórum.
Em função disso, alguns críticos manifestam objeções às análises de Jenkins e
seus colaboradores. Afirmam que eles apresentam uma compreensão culturalista da
participação e ignoram os limites de noções como “[…] democracia participativa,
um termo que tem dimensões políticas, políticas econômicas e culturais” (FUCHS,
2013, p. 55-56).
Jenkins e os demais que enveredam por essa linha, de modo geral, carecem de
abordagem crítica e excluem questões como reprodução de hierarquias, efeitos reversos, divisão de benefícios e prestígio, para não falar de tópicos mais amplos e que
não aludimos, como prestação de serviço não remunerado e diferenciação de classes.
Falta-lhes examinar as contradições do ativismo “prosumer”, oriundas das divisões
e conflitos que nascem, para além da cultura participativa, ao provirem do modo de
ser humano no âmbito de relações nas quais só se avassalando a outras, supostamente
maiores e mais poderosas do que elas, as pessoas sentem que são alguém.
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RESUMO
O estudo consiste numa tentativa de situar certas manifestações cibernéticas no entorno da esfera artística e, particularmente, das práticas literárias, de engajamento,
comprometimento e participação ativa na modificação de cenários. Tomando definições sobre a cibercultura e a nova cultura da convergência de autores como Pierre
Lévy e Henry Jenkins, o trabalho busca analisar como novas formas de interação, desenvolvidas dentro da e pela nova cultura, configuram-se como reformas de práticas e
concepções que dizem respeito à obra de arte e suas implicações sociais e econômicas.
Constatou-se que certos processos já tradicionais de seleção e estabelecimento do
cânone na obra de arte, e particularmente na literatura, não possuem mais funcionalidade após o segundo dilúvio de Lévy; a tormenta de informações com manifestações interativas, como o fandom, apresentam características que chamam a atenção,
pois, na cultura da convergência, a massa dita o que deseja por meio da forma que
consome. O fandom, comunidade virtual de fãs de uma determinada obra de arte,
possibilita, ainda, a releitura de certos papéis antes desempenhados por construções
físicas, salões edificados apenas para que a obra de arte fosse cultuada – dentro do
fandom, em uma postura ativa que se aproxima das práticas midiativistas da contemporaneidade, os fãs prestam culto e reverência à obra e ainda a mantém em circulação
dentro da infinidade de informações, simulacros e desejos.
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O culto virtual:
reciclagem artística cibernética
Introdução
Antes do dilúvio bíblico, Noé fora incumbido da tão conhecida tarefa de construir uma arca e nela guardar um casal de cada animal terrestre. Cumprido o trabalho, a arca fora lacrada por fora pelo próprio Deus, que então iniciou o dilúvio de 40
dias afogando toda a vida na Terra. A arca continha um “resumo”, uma espécie de
virtualização de um todo com vistas à reiniciação/continuação da vida. Organizado
por Noé com orientação divina, o resumo apresentava todas as informações necessárias concernentes à manutenção do mundo pós-dilúvio.
O filósofo Pierre Lévy (1999) afirma que o globo se encontra, hoje, num segundo dilúvio, um que não terá mais fim, é o dilúvio da informação (p. 15). Os sujeitos
do século XXI já nascem imersos, afogados num oceano infinito de conexões, transmissão de dados, virtualização de espaços, encurtamento de distâncias, comunicação
instantânea e em qualquer idioma, acesso irrestrito a todo tipo de conteúdo, enfim,
águas que não possuem nem admitem limites, sejam eles verticais, no sentido de que
não há como medir a quantidade de informação existente e nem o quanto dela é produzido a cada segundo – o oceano não tem fundo; sejam eles horizontais, pois não
existem fronteiras espaciais nem limites para os avanços da técnica.
Interagindo por meio da máquina, os indivíduos interconectam-se, criam espaços virtuais de relacionamento, existentes mais em potência do que em ato, comunidades baseadas em interesses comuns, plataformas de comunicação e simulação do
cotidiano, como nas redes sociais; enfim, nas palavras de Lévy (1999), o “[...] espaço
de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias
dos computadores.” (p. 92), esse é o ciberespaço. Uma espécie de nova mídia, invisível, virtual – no sentido de que não existe fisicamente –, porém sua existência absorve
todas as outras mídias, oferecendo recursos que envolvem o ato do sujeito, seja para
realizar uma transação financeira, ou um comentário em um debate; o engajamento
numa agitação social iniciada por pessoas desconhecidas, dentro do ciberespaço, faz
com que as atitudes sejam emuladas e seus efeitos podem gerar reflexos no espaço
real, físico. Uma agitação iniciada por pessoas que nunca mantiveram contato entre
si, porém que compartilham da mesma opinião sobre determinado assunto, pode
virar um movimento de proporções e consequências incontroláveis no plano físico,
como foi o caso das manifestações de 2013 no Brasil.
Além das possibilidades assustadoras que tal comportamento pode fazer insurgir, o movimento de um grupo considerável a partir de comunidades virtuais constitui
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uma nova massa consumidora que, de posse de novos e poderosos meios, demanda
novas formas de consumo e produção de conteúdos. O mercado não ficou alheio,
pelo menos não por muito tempo, a tais transformações, passando a encarar esse
novo público, caracterizado pelo movimento em massa, como uma complexa máquina com infinitas engrenagens, uma espécie de inteligência coletiva, como afirma
Henry Jenkins (2009), “O consumo tornou-se um processo coletivo” (p. 30).
Essa interação social de consumidores, esse comportamento participativo e por
vezes migratório de indivíduos que recorrem a diversos meios e mídias na busca pelo
assunto de interesse constitui, com outros dois fatores, para Jenkins, a convergência. O comportamento da massa consumidora, entendida como inteligência coletiva,
demanda um fluxo de novos conteúdos, por meio de uma extensa gama de plataformas de mídia que se comuniquem, integrem-se, completem-se, edifiquem-se, enfim,
que atendam, dentro da massa, a todas as possibilidades de consumo individuais
(JENKINS, 2009). Cria-se, então, a cultura da convergência.
É dentro desse novo paradigma mundial de relação com o objeto que o presente estudo insere-se, buscando apontar possíveis consequências que as novas formas
de relação com o conteúdo podem gerar no entorno da arte, na relação dela com o
público e vice-versa, na autoria, no culto, no próprio conceito de obra de arte e, consequentemente, no cânone e no processo de canonização.
O pessimismo coerente de Jean Baudrillard
Na obra Simulacros e simulação, de 1991, Jean Baudrillard apresenta uma síntese do caos, uma visão apocalíptica de um mundo que vive numa realidade morta,
dominado pelo hiper-real, um reino de signos, um mundo vazio, dominado pelo consumo, movido pela nostalgia e domesticado pelo sistema. Baudrillard discorre sobre
as consequências do uso constante e ininterrupto de tecnologias, da entorpecente
autoamputação proporcionada pela facilidade oferecida pela técnica. O autor divide
o simulacro em três categorias evolutivas: a naturalista, a produtivista e a de simulação. A primeira diz respeito ao fingimento e à imitação, resguardada a referência
com o real; a segunda remete aos valores comerciais e à reprodução, trabalhando já
os conceitos de desejo e alienação; e a terceira e última já possui uma raiz cibernética,
digital, em que os modelos e controle do real são passíveis de total operacionalidade
– os signos são, agora, pura simulação. Jacques Derrida defendeu na desconstrução
que após um significante não há um significado, há, na verdade, outro significante,
caracterizando assim uma dízima infinita de significações; Baudrillard retoma o conceito situando o ciberespaço como local, ainda que virtual, da verdadeira morte do
significado, o real não existe mais, o que existem são simulações de como as coisas
deveriam ser, presentificações dos desejos individuais traduzidos em formas e conte-
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údos previamente concebidos para satisfazerem os impulsos do sujeito imerso nas
águas do segundo dilúvio.
Baudrillard (1991b) afirma que, com o advento das técnicas cinemáticas, a história fora dividida entre antes e depois do cinema, tendo este como representação da
reprodutibilidade e capacidade de armazenamento de informações em mídia. Antes,
a era da história, também conhecida como a Era do Romance, delegava um caráter
mítico ao acontecimento narrativo, isto, para Baudrillard, já acabou. A história desapareceu, perdida em dados salvos em arquivos.
Seu pessimismo é coerente, uma vez que, à deriva nas águas infinitas, o sujeito
deve realizar uma seleção do conteúdo que lhe apeteça, e por este crivo passam as
informações históricas, consultadas em seus arquivos digitais somente quando são
requisitadas para algum fim. Porém os problemas não cessam na seleção individual,
eles apenas começam.
Em A transparência do mal (1991), Baudrillard pinta uma imagem contundentemente mais assustadora, caótica, orgânica e autorreciclável do sujeito e da sociedade. Num universo em que a massa possui acesso irrestrito ao conteúdo, todos os processos de reconhecimento artístico estão obsoletos e sexualizados; da aura ao direito
autoral, tudo implodiu. Assiste-se a uma reprodução infinita de ideais, de fantasias,
de imagens, de simulações do próprio simulacro – uma vez que as utopias já foram realizadas, resta ao sujeito o paradoxo de viver como se elas ainda existissem, em busca
de uma realização já realizada. As coisas não desaparecem em seu fim, ou sua morte,
mas são consumidas pela proliferação, contaminação, pela saturação e transparência, pela extenuação e exterminação, é a epidemia da simulação (BAUDRILLARD,
1991a).
Relações entre arte e ciberespaço
Um dos papéis mais notórios atribuídos como função da arte são as manifestações revolucionárias, de ruptura e questionamento. Desde sempre, por meio da
arte, o artista tentou captar sua contemporaneidade e, por sentir-se deslocado dela,
romper com convenções e parâmetros, transcendendo seu próprio tempo e transgredindo frente aos modelos já estabelecidos. Se é função da arte captar e contestar seu
presente, é dedutível que ela deva acompanhar, seja sincronicamente, seja na vanguarda, o processo evolutivo e de dominação maquínica e tecnológica exercido sobre
a sociedade como um todo. O grande problema desse processo é que as inovações da
tecnologia frequentemente trilham caminho para um suposto desaparecimento das
artes, pelo menos nas formas tradicionais, uma espécie de migração, criação de novas
formas de criação e, consequentemente, novas maneiras de lidar com o público e a
recepção.
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Seguindo a linha de acompanhamento histórico, Walter Benjamin apresenta
uma rica contribuição para o novo raciocínio maquínico das artes em seu ensaio A
obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Para Benjamin (2012), a obra de
arte sempre foi, essencialmente, reprodutível, uma vez que “O que os homens faziam
sempre podia ser imitado por outros homens” (p. 166), e o debate sobre autenticidade
existe, portanto, desde sempre: “Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento
está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela
se encontra” (BENJAMIN, 2012, p. 167).
A reprodutibilidade técnica pode ser encarada como uma faca de dois gumes:
por um lado, a autonomia da reprodução técnica é maior que a da manual, e ela “[...]
pode colocar a cópia do original em situações impossíveis para o próprio original”
(p. 168), mas, por outro lado, “Mesmo que essas novas circunstâncias deixem intato o
conteúdo da obra de arte, elas desvalorizam, de qualquer modo, o seu aqui e agora”,
ou seja, perde-se a aura emanante da obra de arte, sua existência única dá lugar a
uma existência serial. Benjamin distancia-se do pessimismo de Baudrillard, ele encara a nova realidade sem subestimar a capacidade crítica e interpretativa do sujeito
e reconhece que ela sofre mudanças profundas e fundamentais; porém, ele afirma
que tais mudanças não implicam necessariamente sua supressão. Nas palavras dele:
“Retirar o objeto de seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma
de percepção cuja capacidade de captar “o semelhante no mundo” é tão aguda, que
graças à reprodução ela consegue captá-lo até no fenômeno único.” (BENJAMIN,
2012, p. 170).
Cabe aqui discorrer mais profundamente sobre tais mudanças. Benjamin afirma que o culto é a forma mais primitiva de inserção da obra de arte no contexto da
tradição, visto que as obras mais antigas serviam a propósitos rituais, religiosos. O
elo entre a aura e o ritual nunca fora desfeito, até o advento da fotografia, que abriu
caminho para a reprodução. Considerada por sua época como arte revolucionária,
pois, além de contemporânea do início do socialismo, rompia com padrões de culto e
estética vigentes, a fotografia incitou o surgimento de rumores de uma crise iminente
nos fundamentos da arte, assim como toda inovação faz ao violar regras tidas como
sólidas.
Com a reprodutibilidade técnica veio a emancipação da obra de arte de seu
caráter ritualístico, teológico, e agora “A obra de arte reproduzida é cada vez mais
a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida” (p. 171). Observam-se nessa afirmação alusões ao processo de criação e consumo das obras de arte,
aproximando-as de um caráter mais comercial, dessacralizando-as. E é no cinema
que Benjamin vê um dos grandes exemplos do novo paradigma de funcionamento
da nova indústria da arte – uma produção cinematográfica custa caro, e quem paga
por um quadro jamais poderia pagar, sozinho, a produção de um filme; isso gera
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uma necessidade de difusão da obra com vistas à arrecadação financeira que custeie
a produção e ainda gere lucros, e essa difusão só é possível com uma obra já criada
para ser reproduzida.
Edmund Couchot, na obra A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual, de 2003, propõe uma abordagem cíclica da criação e recepção artística na era
digital ao destacar dois polos essenciais para a definição de seu paradigma: o “sujeito-eu” e o “sujeito-nós”. O sujeito-eu, como o nome sugere, compreende o indivíduo
em sua particularidade, sua subjetividade individual, singular e móvel, já o sujeito-nós insurge da experiência tecnestésica e do automatismo crescente proporcionado
pela máquina, é um produto do coletivo. Sua insurgência traz consigo uma espécie de
subjetividade impessoal, proveniente da massa e, obviamente, vulnerável às transformações tecnológicas e às vontades imprevisíveis do sujeito-eu – configura-se, então,
uma dialética dos sujeitos ativo (nós) e passivo (eu), em que o primeiro controla e
manipula a técnica de forma a transformar sua visão do mundo, e o segundo, na
tentativa de escapar a essa nova visão, redefine constantemente sua própria identidade, implicando ao sujeito-nós novas formas de representação, um típico cenário de
perseguição entre gato e rato.
A dessacralização é inevitável “À medida que as obras de arte se emancipam do
seu uso ritual e aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas” (BENJAMIN,
2012, p. 173); dessa forma, o valor de culto cede lugar ao valor de exposição da obra.
A exposição maciça aliada à atual convergência de mídias criou um novo sistema de
concepção de arte, com regras ditadas pela massa consumidora migrante, a obra de
arte hoje nasce do desejo coletivo e ao coletivo pertence. Como fica a literatura dentro de tamanha confusão, dentro desse novo sistema mutante, que se destrói para se
renovar?
Literatura e cânone
Há muita discordância no que diz respeito à conceituação e situação da literatura nos dias atuais. Terry Eagleton (2006, p. 16) já declarou sua morte; Leyla
Perrone-Moisés (1998, p. 206) defende a manutenção do paideuma de Pound, conferindo-lhe características mutantes e maleáveis, capazes de seguir o curso evolutivo
das sociedades; e Jonathan Culler (1999) provoca afirmando que a tentativa de definir
literatura nada mais é do que uma tentativa dos críticos e teóricos de perpetuarem
certos métodos considerados, por eles, como mais pertinentes em detrimento de outros que, também para eles, negligenciam aspectos particulares e distintivos. E todos
os três deixam de lado, ou tratam timidamente, o ciberespaço.
Leyla Perrone-Moisés (1998) é categórica em sua afirmativa pessimista:
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Parece-me difícil concordar com os otimistas, que vêem, na quantidade de informações circulantes no ciberespaço, uma riqueza de significados democraticamente
disponíveis. A superabundância e a rapidez dessas informações não permitem, a
usuário, nenhuma seleção real; a perecibilidade quase imediata das mesmas impede
qualquer visão de conjunto e qualquer crítica. A informação “cultural” é consumida
como qualquer outra e, mais do que nunca, dependente de modas efêmeras criadas
pelo mercado. (p. 204).

Na defensiva, Perrone-Moisés (1998) parece temerosa de uma iminente morte
dos imortais, ataca o crescimento dos estudos culturais em detrimento da própria
literatura, repudiando a nova abordagem dada a ela pelos novos estudos, “A literatura
não interessa mais por ela mesma, o que interessa é ‘a literatura como [...]’” (p. 192).
Para ela, o cânone diferencia-se das outras obras em sua característica de retenção
continuada de atenção e interpretação, no acolhimento paciente com que recebe novas leituras, enfim, no modo como ele se perpetua historicamente.
Realmente, o processo de canonização proposto por Pound, com seu paideuma, e defendido por Perrone-Moisés, parece deslocado frente às novas relações estabelecidas no âmbito da criação e recepção artística de hoje. “A ordenação do conhecimento de modo que o próximo homem (ou geração) possa achar, o mais rapidamente
possível, a parte viva dele [...]” (POUND, 1977, p. 161) mostra-se obsoleta após a
orgia de Baudrillard. O mito do escritor que inaugurava seu próprio estilo, agregando
a si obras anteriores e posteriores, já não existe nem funciona como antes, o que não
significa que ele simplesmente não exista mais, como pontifica Terry Eagleton, o que
ocorre é que todas as circunstâncias envolvendo uma obra literária possuem novas
roupagens, novos processos de desenvolvimento dentro de paradigmas mutantes.
Pode-se afirmar que não se vive mais uma era das belas letras, e sim uma era
de todas as letras. É uma das consequências das funcionalidades criadas pelo e no
ciberespaço – à deriva no oceano de Lévy, o texto canônico e secular está agora exatamente ao lado do texto marginal, contestador e destruidor de parâmetros. E esse
estudo pretende demonstrar que o processo de canonização, bem como as práticas
de culto à arte, não desapareceram, o que ocorreu com eles foi uma mutação significativa que atingiu e abalou fundamentos antes tidos como estáveis. Caíram conceitos
já sacralizados, como o de autoria e de direitos autorais, os limites que cerceavam
o fã e o impediam de se aproximar da obra, de envolver-se com ela, de adentrá-la e
possuí-la. O que acontece hoje é inédito e inevitável, o dilúvio não terá mais fim, e todas as práticas e processos, agora submersos, devem reinventar-se se quiserem ainda
permanecer na superfície.
Um exemplo bastante didático de tudo que foi dito está no quinto capítulo
do livro Cultura da convergência, de Henry Jenkins, chamado Porque Heather pode
escrever: letramento midiático e as guerras de Harry Potter”. Nele Jenkins conta a
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história de Heather Lawver, uma menina que, com apenas 13 anos, começou a publicar em um blog textos de sua autoria, porém inseridos no universo do bruxo adolescente Harry Potter. Gradativamente as visitas ao blog e sua consequente exposição cresceram ao ponto de preocuparem a gigante corporação Warner Bros. Family
Entertainment, detentora dos direitos da série best-seller escrita por J. K. Rowling.
O grande problema estava nessa nova liberdade exercida pelos fãs, a escritura de
fanfictions, uma prática antiga, mas que, com o advento da convergência de mídias,
tomou proporções planetárias. Os advogados da Warner Bros. argumentavam que os
fãs estavam violando direitos de propriedade intelectual e passou a enviar notificações judiciais destinadas a crianças e adolescentes.
A reação dos pais foi imediata, e um grupo internacional de advogados fora
criado para defender a causa dos escritores infantes e suas práticas midiativistas, o
que ajudou ainda mais no crescimento e divulgação do blog e das práticas de fanfiction, eventualmente a corporação de entretenimento de Hollywood passou a reconhecer que tais manifestações não representavam risco ao produto licenciado por
eles, pelo contrário, configuravam-se como uma nova modalidade de apreciação da
obra, ao mesmo tempo interativa e subjetiva – posto que os textos escritos são compartilhados com o intuito de receberem sugestões e críticas, e nesses textos é possível
identificar traços externos ao cânone, no caso, Harry Potter, trazidos pela experiência individual e particular daquele que se propõe a escrever. A liberdade de apropriação da obra chega a patamares nunca antes imaginados; o conceito de autoria diluiu-se com a abertura para intervenções provenientes de fãs das mais variadas culturas.
O cânone como era conhecido realmente não existe mais, ressurgiu com uma nova
roupagem e novas finalidades, bem como o processo de canonização que não mais
depende necessariamente da crítica, mas sim do modo como a obra é recebida, processada, desconstruída e finalmente devolvida pelo próprio público, num feedback de
consumo em massa. Em torno de todo o fenômeno que atingiu Heather, e a levou a
sentir a necessidade de escrever, está o conceito de agência.
Agência
Num jogo de pôquer, o objetivo é derrotar todos os competidores e conquistar
o prêmio total. Em alguns casos, quando há concordância da mesa, o jogo encerra-se
e o dinheiro disputado é então dividido. O jogador, ao receber as cartas, deve, primeiramente, montar a jogada que lhe é possível e, depois, avaliar a probabilidade dos
outros jogadores possuírem combinações iguais ou melhores que a dele, é o momento
do blefe nas apostas; os jogadores avaliam-se, encaram-se, observam-se atentamente
procurando qualquer sinal de linguagem corporal que demonstre insegurança, se alguém aposta alto e acaba mordendo o lábio é um sinal de blefe e, consequentemente,
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um incentivo aos outros jogadores para aumentarem a aposta, aumentando a expectativa do jogo, a emoção, enfim, no fim do jogo, contudo, a regra de perdedor e
vencedor prevalece e o jogo se encerra.
No jogo de xadrez as coisas são um pouco diferentes. Os movimentos, as jogadas são cuidadosamente, para não dizer obsessivamente, planejadas. Antes de movimentar uma peça o jogador deve inferir todas as possibilidades que tal movimento
confere a ele e a seu adversário, frequentemente um movimento pode significar um
avanço considerável no momento em que é realizado, porém, após duas ou três jogadas, o adversário aproveita-se da guarda abaixada por aquele movimento efetuado
anteriormente, e vira o jogo. No xadrez, cada jogada muda todo o resto da partida,
ela não diz respeito somente a quem faz a jogada, a atitude do jogador atinge invariavelmente seu adversário, que deve modificar seu plano para continuar na disputa.
Apesar de o jogo terminar também com um vencedor e um perdedor, a agência do jogador manifesta-se mais atuante no xadrez do que no pôquer, e o motivo é que aquilo
que o jogador planeja para si não vale apenas para ele, vale o mesmo para o adversário, a disputa não é sobre possuir a combinação mais valiosa, ou blefar, o xadrez é
sobre estratégia, é sobre imaginar o que o adversário faria se tal situação acontecesse,
e então planejar o que poderia ser feito dentro dessa situação hipotética.
O conceito de agência é esclarecido por Janet Murray na obra Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço, publicado em 2003. A autora define
agência como “[...] a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os
resultados de nossas decisões e escolhas” (MURRAY, 2003, p. 127).
Com possibilidades limitadas dentro das concepções tradicionais de arte, a
agência encontra seu lugar, verdadeiramente, dentro de jogos eletrônicos desenvolvidos para possibilitar ao jogador diferentes desenrolares do enredo, ditados pelas
escolhas que ele próprio faz ao jogar. É o caso de jogos como Resident Evil e Silent
Hill, em que é possível explorar cidades inteiras, becos escuros e afastados, ruas desertas, e em cada um destes locais é possível encontrar algum item portador de uma
informação singular, que mudará o restante do curso do jogo, dando-lhe uma perspectiva nova, incentivando o jogador a terminar o jogo para recomeçá-lo buscando as
outras possibilidades que foram deixadas para trás, gerando um fluxo. Um exemplo
simples e didático desse processo é dado por Murray (2003) ao citar o mundialmente
famoso jogo Tetris; nesse jogo, “[...] tudo o que você modela com perfeição é varrido
para fora da tela. Ter sucesso significa apenas ser capaz de manter o fluxo” (p. 142).
A agência fundamenta-se nesse princípio, o indivíduo deve participar ativamente
e constantemente na relação com o produto, distanciando-se muito dos moldes de
apreciação artística e de culto já conhecidos, a dialética entre público e produto deve
estabelecer um fluxo contínuo de trocas gratificantes. Identifica-se aí o midiativismo
engajado do público comprometido em participar ativamente da modificação dos ce-
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nários, na produção artística e no consumo. Jean Baudrillard (1991b) já afirmou que
já não existem mais meios, que os polos absorveram-se um no outro, convergiram,
e hoje o público receptor mantém com a obra o mesmo nível de envolvimento que o
próprio autor, ou corporação detentora dos direitos de determinado produto.
Janet Murray (2003) encerra o debate afirmando que “A autoria nos meios eletrônicos é procedimental” (p. 149), ou seja, não se limita a um único cérebro criador,
nem mesmo a uma gigante corporação, é um processo no qual todos os participantes
se envolvem. O público dita aquilo que deseja, a corporação age como uma nova manifestação dos mecenas – com a diferença básica de que somente patrocinam aquilo
que lhes dá retorno, e ao artista cabe processar o que lhe é encomendado, dialogando
com as formas de representação que resguardam características ainda tidas como
exemplares. O artista atua na fenda de Barthes, no entrelugar da encomenda e da
arte, mediando, suprindo as demandas e tentando, em meio ao caos, atingir uma
forma de expressão digna de ser designada como artística.
Há, ainda, outra instância inerente ao contexto da arte que também sofreu as
mutações provocadas pelas novas possibilidades encontradas na virtualidade do ciberespaço. Como já fora esclarecido com as citações de Walter Benjamin, a arte surgiu,
primariamente, com propósitos religiosos, ou seja, de culto. Um culto implica, obviamente, um objeto a ser cultuado, pessoas que o cultuem e, completando a trindade,
um local onde o culto acontece.
Local de culto
Desde antes da Idade Média, os poderosos ostentavam seu próprio poder. Os
ricos burgueses erguiam para si palácios e castelos emblemáticos com objetivos que
iam além de simplesmente habitar e ter toda fartura possível; tais edificações enobreciam as regiões em que eles habitavam. A Igreja, sendo um dos estandartes fundamentais da sociedade burguesa, erguia basílicas, seminários, conventos e catedrais
pomposas que pretendiam transmitir, por meio de sua grandiosidade, a própria grandiosidade divina. Eram lugares erguidos pela burguesia ascendente, porém destinados ao povo, aos mais humildes, para que a manutenção da fé e de seus princípios
pudesse prevalecer e permanecer.
A arte, em seus motivos religiosos do princípio, era então exposta em tais locais, os esforços do talento eram elevados a patamares de objetos de culto, posto
que representavam a divindade e a ela serviam. O ato de cultuar implica reverência,
veneração, daí o motivo de tal termo ser aplicado, posteriormente, a obras de cunho
não necessariamente religioso, mas que atendiam a certas convenções estéticas, temáticas, de época etc.
Resguardar objetos com determinado valor cultural e histórico com finalidades
de preservação é uma atividade antiquíssima, fato comprovado pelos variados obje904
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tos encontrados em tumbas milenares. A palavra museu, contudo, tem sua origem
na Grécia Antiga, em que termo “mouseion” era usado para denominar o local onde
estavam as musas, divindades patronas das artes. Os museus sempre possuíram tal
caráter reverente, eram os locais oficiais de culto à arte.
Com a reprodutibilidade técnica, o papel dos museus fora posto à prova, a destruição do aqui e agora da obra de arte foi o preço pago pelas novas possibilidades de
exposição. Utilizando as funcionalidades da Internet é possível “caminhar” pelo interior de museus mundialmente famosos e ficar “frente a frente” com obras também
famosas e respeitadas. Tornou-se frequente o ato de fotografar obras de arte para
guardar a lembrança e depois poder mostrar a alguém, o culto em si sofreu mudanças
significativas.
Ponderando sobre ideias de Marshall McLuhan, Jean Baudrillard (1991b) afirma que, com a fusão dos polos, extinguem-se as instâncias mediadoras de uma realidade para outra, de um estado real para outro. É a dissolução do aqui e agora, a
dessacralização necessária para o aumento do alcance.
Qualquer um pode ter acesso a todo tipo de informação sobre a “Mona Lisa”,
desde a história da criação da obra até suas reduzidas medidas físicas, a sala onde ela
está exposta no Museu do Louvre, em Paris, pode ser observada por meio de fotos
em 360 graus, detalhes mínimos e até insignificantes como a cor dos cordões de isolamento que separam a obra do público estão disponíveis no oceano de informações,
fazendo a experiência de ir fisicamente até o museu não mais tão necessária. Nada
disso, entretanto, fez com que o museu sumisse, sua aura e as de suas obras expostas
podem ter sofrido duros golpes, porém eles ainda permanecem como legítimos locais
de culto à arte. Algo diferente acontece dentro do ciberespaço.
O fandom
Desmembrando a palavra tem-se o termo fan (fã) e dom (domínio ou reino), o
reino onde o fã domina existe no ciberespaço, e sua origem é produto das interações
do público com a obra de arte, indo além da mera apreciação, que há muito já existem. Desde as fanfictions de Sherlock Holmes, que obrigaram o escritor Sir Arthur
Conan Doyle a ressuscitar o detetive colocando-o de volta no serviço policial, até os
filmes caseiros feitos por fanáticos de Guerra nas estrelas, os fãs sempre encontraram
maneiras de extrapolar os limites de culto a uma obra. Dentro desse universo, ainda
podem ser citados os cosplays, os vídeos musicais temáticos, os encontros e convenções de fãs, enfim, o público sempre consumiu a obra de arte de uma forma que
lhe agradasse em suas próprias particularidades, sem levar em consideração questões como direitos autorais, ou violação de propriedade intelectual, o que as pessoas
queriam era apenas diversão. Com isso, revela-se uma postura ativa de participação
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que ia de encontro às produções artísticas controladas por corporações que sempre
operaram sob ditames operacionais “um para todos”. Na nova perspectiva midiativista, as práticas engajadas fazem surgir novas modalidades de concepção, produção
e consumo “todos para todos”.
A convergência das mídias, a digitalização de Couchot, a morte do autor, a reprodutibilidade técnica, tudo isso funcionando na virtualidade do ciberespaço, somado
à agência do fã, deu origem ao fandom, “[...] um sistema digital que engloba diversas
manifestações próprias do campo literário, abarcando desde a produção e a recepção
de textos até a crítica e a criação de produtos artísticos” (MIRANDA, 2009). Em outras
palavras, o fandom é uma espécie de convenção permanente, virtual, agregadora, tecida por diversas mãos em torno de um cerne comum, a obra de arte.
No fandom a obra é cultuada pelo seu valor de exposição, por sua capacidade
de enfrentar a reciclagem implacável por parte da grande massa consumidora, porém
sem se desfazer, por sua resistência à desleitura e à desconstrução crítica e criativa
(MIRANDA, 2009). O fandom apresenta uma característica singular, uma aparente
autossuficiência, uma vez que, ao adentrar tais comunidades, impulsionado apenas
pela afinidade que o indivíduo possui com determinada obra, ele sente-se parte da
obra, pertencente a ela, e ela a ele, a interação reforça esse sentimento de agência,
e então, dentro do fandom, perpetuam-se práticas de apreciação, debates, confrontos, indagações, enfim, praticamente todas as atividades inerentes à recepção de uma
obra de arte são agregadas, convergem para o fandom, elevando-o a um patamar
de grande importância na cultura da convergência das mídias submersas no oceano
infinito de informações. Constitui um espaço, virtual, sim, mas de enorme potencial
e alcance comercial e social, pois contribui ativamente para a formação de leitores e
para o aperfeiçoamento das práticas de leitura, de crítica e de escrita.
Conclusão
Dentro da cultura da convergência, os fãs de uma obra em comum convergem,
dentro do ciberespaço, para comunidades criadas em torno de tais gostos, agregadoras
de admiradores originários de meios, mídias e motivos alhures. Dentro dos fandoms
as pessoas passam a cultuar as obras de uma maneira diferente, exercendo sua agência
sobre a obra de diversas maneiras – diferentes e controversas leituras e interpretações,
criação de fanfictions totalmente particulares, realização de encontros e convenções,
enfim, o fandom permite aos fãs viverem a obra de arte que lhes interessa.
Lévy explica o segundo dilúvio, Baudrillard demonstra como tudo se mistura
no novo oceano informacional, Benjamin destaca os desdobramentos da obra de arte
frente ao desenvolvimento das tecnologias e Jenkins mostra como as coisas estão
acontecendo e para qual caminho elas devem seguir. A Internet e o ciberespaço mu-
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daram não somente o modo como a literatura e as artes em geral são concebidas, mas
também o modo como elas se perpetuam na posterioridade, fazendo surgir novas formas de estabelecimento de cânones. O fandom, dentro desse contexto, configura-se
como um novo local, virtual, de culto à arte, longe de conceitos sacros, dinâmico e
renovável. Palco dos atores participantes e comprometidos no engajamento midiativista de ressignificação e reconcepção da arte e de sua função social.
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RESUMO
No presente trabalho, buscamos analisar os critérios de publicação mobilizados por
quatro ilustradores independentes brasileiros em charges e tiras no Facebook. Os temas explorados nas charges e nas tiras se concentram em discussões políticas e sociais.
A partir de doze postagens selecionadas pelos maiores índices de compartilhamentos
durante 1º de janeiro de 2017 a 27 de novembro de 2017, nosso objetivo neste artigo é
investigar as estratégias utilizadas pelos ilustradores em resposta à homogeneização
dos conteúdos lançados pela grande mídia. No artigo, propomos reflexões sobre o
ciberativismo e os potenciais discursivos e intertextuais de charges e tiras. Pela Análise do Discurso, é possível perceber a construção da cultura comunitária virtual e o
estímulo aos discursos de contrapoder.
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:
a potência da crítica em páginas de ilustradores
independentes
Introdução
Os recursos oferecidos pelas redes sociais ampliam lugares e espaços ocupados
pelos produtores de informação. A produção para um público maior, antes exclusivo
a meios de comunicação de massa tradicionais, está ao alcance dos cidadãos com
espaços virtuais de diálogo, emissão e troca de conteúdo nos mais variados suportes.
Configura-se, assim, a sociedade em rede (CASTELLS, 2010), com a produção e a
projeção de ideias, sem fronteiras de espaço, de tempo, hegemônicas ou ideológicas.
Na Internet, o perfil do alternativo e do independente ganha força e voz, tornando-se lugar do contra-argumento, oferecendo outras leituras, enquadramentos e
construindo seus próprios discursos. Diante desse contexto, buscamos analisar, neste trabalho, práticas de ciberativismo presentes em páginas do Facebook de quatro
desenhistas brasileiros, quais sejam: Maíra Colares, do Rio Grande do Sul, formada
em Cinema de Animação, autora da página Motoca., com 173.566 “curtidores” na
página; Matheus Ribeiro, do Rio de Janeiro, que se apresenta na página Ribs como
cientista político em formação ilustrando a luta política, com 225.669 “curtidores”;
Venes Caitano, cartunista tocantinense, autor da página Vi-Venes, com 22.314 “curtidores”; Vitor Teixeira, de São Paulo, formado em design gráfico, autor da página
Vitor Teixeira, com 112.739 “curtidores”.
A seleção dos ilustradores independentes leva em consideração o cunho político-social dos desenhos, a diversidade dos estados de origem e a formação dos
artistas, o alcance das páginas estimado por meio do número de “curtidores” e o fato
de os trabalhos terem sido desenvolvidos principalmente para o ambiente digital.
Sobre esse último critério, é interessante observar que dois dos quatro ilustradores,
Matheus Ribeiro e Venes Caitano, depois do alcance que seus trabalhos tiveram nas
redes sociais, foram convidados a colaborar em espaços de opinião no jornal e site de
notícias Brasil de Fato e na revista CartaCapital, respectivamente.
Utilizamos o termo independente inspiradas no pensamento de Colleu (2007),
que estuda o termo no contexto de editores de livros. O autor entende que o trabalho desempenhado por profissionais independentes – especificamente por editores
– corresponde a um ato de resistência, ao apostar na diversidade cultural e recusar a
uniformização do pensamento. O autor afirma que
[...] um número cada vez maior de editores independentes reage, multiplica as estratégias de resistência e contribui para a manutenção de uma edição plural, engajada,
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apaixonante, capaz de propor aos leitores os mil sabores do mundo, a infinidade das
ideias dos povos, a diversidade das culturas em vez da sopa morna da edição industrial em poder de alguns grupos no mundo. (COLLEU, 2007, n. p.).

É possível, assim, aproximar a atitude dos editores independentes ao trabalho
desempenhado pelos ilustradores independentes em resposta à homogeneização dos
conteúdos lançados pela grande mídia.
Para análise, selecionamos três posts de cada um desses ilustradores
independentes, totalizando uma mostra de doze postagens, entre charges e tiras. O
recorte concentra-se nas postagens feitas de 1º de janeiro de 2017 a 27 de novembro de
2017. Utilizamos como critério para seleção as postagens com os maiores índices de
compartilhamento e cujas temáticas se relacionavam com questões políticas e sociais.
É interessante observar a ferramenta de compartilhamento como um dos meios
explorados pelo Facebook para gerar mobilização. Outro aspecto determinante para
que o número de compartilhamentos se tornasse critério para seleção das ilustrações
é que a opção compartilhar representa a possibilidade de um conteúdo viralizar. As
críticas e as emoções difundem-se, nas redes sociais digitais, por meio do viral. É pela
possibilidade de compartilhamento que o conteúdo conquista alcance, alcance que é
sinônimo de valor para o ciberativismo.
À luz das considerações sobre ciberativismo desenvolvidas por Malini e
Antoun (2013) e sobre contrapoder (FRONTEIRAS..., 2014), pretendemos observar
quais são os critérios de publicação mobilizados por esses autores em suas charges e
tiras. Empreendemos reflexões, a partir dos estudos de Eisner (2005) e Miani (2012),
sobre os potenciais discursivos e intertextuais de charges e tiras e resgatamos como
esses gêneros podem discutir questões sociais, apontar contradições e dar espaço a
discursos marginalizados.
1 Ciberativismo: expressão da comunidade virtual no contrapoder
É possível afirmar que o desenvolvimento do ciberativismo está intimamente ligado à cultura que caracteriza a Internet. O sociólogo espanhol Manuel Castells caracteriza a cultura da Internet a partir de quatro culturas: (i) a tecnomeritocrática – que
por meio de um modelo acadêmico, com investigação científica, promove o desenvolvimento tecnológico –, (ii) a dos hackers, (iii) a comunitária virtual e (iv) a empresarial (CASTELLS, 2003). O corpus deste artigo identifica-se com a cultura comunitária
virtual, por meio do funcionamento do Facebook como uma rede social digital. De
acordo com o autor, por esses eixos, pode-se perceber a “[...] ideologia da liberdade que
é amplamente disseminada no mundo da Internet” (CASTELLS, 2003, p. 34).
O escritor norte-americano Mark Dery, referência nos estudos da cibercultura,
defende que a Internet representa uma quebra de simetria em relação a outras
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ferramentas. A partir dos estudos de Marshal McLuhan, Dery (FRONTEIRAS...,
2013)1 afirma que o processo de evolução tecnológica é um processo de ampliação de
funcionalidades. “O que faz a Internet diferente é que ela é uma extensão da mente, do
cérebro.” (FRONTEIRAS..., 2013, online). O autor caracteriza a tecnologia – em suas
diferentes dimensões – como motor de mudança social e argumenta que a Internet
substitui “[...] a Polis, a Comuna, a Ágora, os espaços nos quais nos encontrávamos”
(FRONTEIRAS..., 2013, online). Assim, o deslocamento dos indivíduos dos espaços
privados para os espaços públicos se dá também pela Internet, que, para o autor,
funciona como um tipo de comuna global.
Nesse contexto, o ciberativismo apresenta-se como um conjunto de ações promovidas em redes digitais em defesa de causas políticas, culturais e sociais. Malini e
Antoun (2013) registram que, em 1984, o ciberativismo passou a ser compreendido
como ações coordenadas e mobilizadas coletivamente por meio da comunicação em
rede interativa. Silveira (2010) relaciona o desenvolvimento do movimento com a expansão da própria Internet, marcada pela contracultura. A prática do ciberativismo
relaciona-se também com o ativismo hacker e com as narrativas midialivristas, que
buscavam a democracia participativa e a ruptura da cultura do segredo (MALINI;
ANTOUN, 2013). O momento histórico da chegada do ciberativismo é sinônimo de
reconfigurações políticas.
Malini e Antoun (2013) oferecem uma diferenciação entre o midialivrismo de
massa, que busca a liberdade do poder concentrado em meios de comunicação, e o
ciberativismo que tem como objetivo “[...] radicalizar os direitos fundamentais (ou
mesmo subverter o sentido liberal destes), sobretudo, a liberdade de expressão” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 13).
É possível aproximar a noção de ciberativismo à de contrapoder. Castells
(FRONTEIRAS..., 2014)2 explica que o poder faz parte de uma relação fundamental
em todas as sociedades, ao organizar instituições, governos e empresas.
Quem tem poder tem todo o resto. Mas, felizmente, as sociedades não são somente poder vertical, também são contrapoder. Porque, se existe uma lei da existência
humana, [...] é que onde há dominação há resistência à dominação. Sempre, em todas as partes, de mil formas. E, consequentemente, onde há poder, há contrapoder.
(FRONTEIRAS..., 2014, online).

Localiza-se, então, o ciberativismo nas estruturas de contrapoder, em que indivíduos se organizam, mobilizam, expõem e manifestam ideias e, como afirma CasEntrevista concedida para produção de vídeo veiculado no canal Fronteiras do Pensamento. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=J4eymyZi3w0>. Acesso em: 23 nov. 2017.
2
Entrevista concedida para produção de vídeo veiculado no canal Fronteiras do Pensamento. Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?v=k6igRPF0m7M >. Acesso em: 27 nov. 2017.
1
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tells (FRONTEIRAS..., 2014, online), “[...] realizam ações para expressar seus interesses e valores contra os valores dominantes”. Nessa mesma perspectiva, Malini e
Antoun (2013) acreditam que a forma da rede – caracterizada pelo cooperativismo e
pela desindividualização – corrobora o destaque a outras vozes e à estrutura do contrapoder. Segundo os autores, a rede
[...] não responde mais aos atos de fala e de comando vindos de uma centralidade
qualquer (partidos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc.), mas
emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de se articular local e globalmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar (inclusive por sua imprevisibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos. (MALINI; ANTOUN,
2013, p. 13).

Aspecto interessante resgatado pelos autores é que a linguagem – por meio
de imagens, palavras –, no movimento suscitado pelo ciberativismo, se difunde globalmente, permitindo que as críticas sejam locais e globais. Como defende Castells
(FRONTEIRAS..., 2014, online), “[...] o global é onde está o poder. Portanto, se tem
que lutar globalmente, não só localmente”.
1.1 Outras narrativas sobre os acontecimentos
O entendimento a respeito da mídia tradicional está vinculado ao modelo que
encara a produção de conteúdo, inclusive o jornalístico, como um negócio, gerenciada por empresas e, consequentemente, por valores econômicos e políticos, cujo
fim é o lucro em escala industrial. Com as formas de midiativismo e ciberativismo, a
sociedade pode participar de uma reconfiguração na produção e na transmissão de
conteúdo. Surge, principalmente com as redes sociais digitais, uma massa de mídias
(COSTA, 2013), um ambiente com várias vozes, contrapondo o discurso da mídia de
massa tradicional.
Malini e Antoun (2013) pontuam que os dois formatos de midialivrismo – o
midiativismo e o ciberativismo – são coirmãos na busca pela liberação de voz. Os autores comparam o midialivrista com o hacker das narrativas, “[...] um tipo de sujeito
que produz, continuamente, narrativas sobre acontecimentos sociais que destoam das
visões editadas pelos jornais, canais de TV e emissoras de rádio de grandes conglomerados de comunicação.” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 23). A chamada narrativa
hackeada, ao ser lançada em redes sociais digitais, caracterizadas pela possibilidade
de espalhamento/compartilhamento, “[...] gera um ruído cujo principal valor é de
dispor uma visão múltipla, conflitiva, subjetiva e perspectiva sobre o acontecimento
passado e sobre os desdobramentos futuros de um fato” (MALINI; ANTOUN, 2013,
p. 23).
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Nesse sentido, o principal objetivo é que cada subjetividade produza seu movimento na rede, que encontre e lance, fora do modus operandi dos veículos tradicionais, narrativas em rede capazes de despertar diferentes gostos e públicos e alargar
as fronteiras midiáticas (MALINI; ANTOUN, 2013). Os autores entendem que o
midiativismo e o ciberativismo representam uma monstruosidade comunicacional,
já que são produzidos por cidadãos comuns e pequenos coletivos que se destacam
pelos olhares diferentes dos da mídia de massa acerca de uma mensagem. Faz sentido
aproximar essa concepção do trabalho realizado pelos ilustradores independentes.
Aqui é interessante observar que o discurso contra-hegemônico, questionador, que
carrega diferentes percepções e significados, é motivado e perpassado pela noção do
ciberativismo, bem como pela própria estrutura e função crítica que as charges e tiras
carregam.
No corpus, essas noções que envolvem o ciberativismo são perceptíveis em todas as ilustrações. Destacamos a crítica da ilustradora Maíra Colares feita na página
Motoca., em 21 de março de 2017, a respeito da reforma trabalhista. A reforma foi
aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. No entanto,
a cobertura jornalística enfatizou a Operação Carne Fraca, conduzida pela Polícia
Federal, sobre o envolvimento de fiscais agropecuários na venda de falsos laudos para
frigoríficos. A ilustradora critica o desvio de atenção do público para a ação da Polícia Federal, enquanto o Congresso e o presidente Michel Temer agiam para aprovar a
reforma trabalhista, tida como danosa aos trabalhadores. O presidente Michel Temer
é caricaturado como um vampiro, na sombra, de costas para o público, cortando a
Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto a mídia tradicional chama a atenção,
quase como um efeito hipnótico, para o assunto das carnes podres. O personagem
indignado, que representa o cidadão brasileiro, veste uma camisa amarela, a cor símbolo das passeatas contra o governo do Partido dos Trabalhadores, da ex-presidenta
Dilma Rousseff.
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FIGURA 1 – Charge Motoca.

Fonte: Maíra Colares, 2017, online.
Ressaltamos também o espaço do ciberativismo para responder acontecimentos por meio das charges. Foi o que fez Matheus Ribeiro com a publicação em sua
página Ribs em 5 de abril de 2017, quando o deputado federal Jair Bolsonaro, nome
cogitado à disputa presidencial de 2018, em palestra no Rio de Janeiro, disse que, se
for eleito, não dará um centímetro de terra para índios e quilombolas – comunidades
originadas da organização de escravos que conseguiram fugir.
FIGURA 2 – Charge Ribs

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.
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2 Potenciais discursivos e intertextuais de charges e tiras
Pelas figuras, nascem, derivam e ampliam-se narrativas. Eisner (2005) resgata
que a leitura de imagens, por meio das revistas em quadrinhos, se deu ao longo de
mais de 60 anos, evoluindo para as tiras publicadas em jornais e para as graphic novels. O desenvolvimento da linguagem visual, como observa o autor, afastou-se da
noção de entretenimento visual desprovido de pensamento crítico à medida que as
imagens foram empregadas como veículo de ideias e informação (EISNER, 2005).
Como afirma Eisner (2005), mesmo as palavras sendo vitais nas histórias em
quadrinhos, a função exercida pela imagem é que é determinante para a condução da
descrição e da narração. A imagem é explorada com o propósito de imitar ou exagerar a realidade. É possível observar o emprego das imagens na tentativa de alcançar
a experiência. “A arte dos quadrinhos lida com reproduções facilmente reconhecíveis
da conduta humana. Seus desenhos são o reflexo no espelho, e dependem de experiências armazenadas na memória do leitor para que ele consiga visualizar ou processar rapidamente uma idéia.” (EISNER, 2005, p. 21).
O autor observa um ponto interessante que se aproxima do corpus deste artigo. Para Eisner (2005), apesar do grande destaque dado ao componente artístico das
histórias em quadrinhos, o componente crítico do material concentra-se na história
representada. Como afirma o autor, o objetivo está naquilo “[...] que faz o trabalho
perdurar. [...] A tarefa é trazer à tona a reação do leitor através das imagens” (EISNER, 2005, p. 6). Como podemos observar em nosso corpus, as possíveis mensagens
resgatadas por cada um dos ilustradores independentes concentram-se em histórias
políticas e sociais, despertando pontos de vistas críticos.
Na amostra selecionada com os doze posts, percebemos a recorrência de charges e tiras. É necessário refletir a respeito das marcas de estabilidade responsáveis por
caracterizar esses dois gêneros. A charge, com forte vínculo ao contemporâneo, já
carrega consigo, desde a sua criação na história brasileira, datada a partir do século
XIX, o viés crítico. Miani (2012) resgata a relação da charge com a caricatura. Essa
última, na história, era “[...] associada ao combate e à crítica dos costumes e da política. Era [a caricatura] um termo genérico aplicado a todos os desenhos humorísticos, desde que desencadeasse o riso, a crítica escarnecedora e a sátira contundente”
(p. 38). Apesar de ser uma associação possível, o termo caricatura não está vinculado
à expressão cara, e sim ao verbo caricare, do italiano, que significa “carregar”, “pôr
um peso sobre algo ou alguém”. O significado está vinculado também ao exagero.
“Por esta interpretação, a caricatura seria então aquela imagem em que se ‘carregam’
os traços mais evidentes e destacados de um fato ou pessoa, principalmente os seus
defeitos, com a finalidade de levar ao riso.” (MIANI, 2012, p. 38).
A charge, ao longo dos anos, passou a ser entendida como a significação do
desenho humorístico de natureza política, trazendo a opinião sobre algum aconteci915
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mento histórico. Ela participa de um contexto comunicativo amplo, fazendo referência a outras mensagens e acontecimentos. Entre as características da charge, destacamos a representação de pessoas reais, a apresentação física do trabalho geralmente
em um único quadro, a linguagem com a exploração da sátira como discurso artístico
e opinativo, o vínculo a uma marcação temporal e a possibilidade de ser considerada uma arma retórica de combate, como já afirmava o semiólogo e pesquisador de
histórias em quadrinhos Antonio Luiz Cagnin. Sobre esse último aspecto, podemos
perceber a aproximação da retórica de combate com o objetivo do ciberativismo, ao
denunciar, expressar diferentes olhares e convidar à reflexão.
A característica que marca a tira, por sua vez, é a presença de narrativas curtas
e concisas com noção de enredo e apresentada em quadrinhos. Outro aspecto marcante é a presença de balões, elemento característico de histórias em quadrinhos. As
temáticas das tiras englobam situações cotidianas e sociais, não necessariamente vinculadas a um acontecimento específico – como é o caso da charge. No corpus, o trabalho do ilustrador Venes Caitano é o que apresenta mais tiras. Uma delas, publicada
em 14 de janeiro de 2017, mobiliza a figura de porcos como personagens fixos. Intitulada Vara, a tira surge semanalmente na página Vi-Venes do Facebook e também na
revista CartaCapital. No exemplo, os personagens escancaram o racismo no Brasil.
FIGURA 3 – Charge Vi-Venes

Fonte: Venes Caitano, 2017, online.
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Podemos afirmar que tanto a charge, como a tira são produções intertextuais,
frutos da conexão de outros textos. Miani (2012) ressalta que “[...] uma situação
comunicativa como a charge mobiliza necessariamente o conhecimento de outros
textos ou experiências vividas pelo leitor, mediando a apropriação do sentido da
mensagem” (p. 41).
Outro ponto comum entre tira e charge é a possibilidade da presença do humor. Encarado como uma força argumentativa, o humor configura-se como uma possível ferramenta discursiva para persuadir. Miani (2012) explica que, por meio da
sedução pelo humor, especialmente com charges que carregam mensagens políticas,
é possível criar um sentimento de adesão que repercuta em formas de mobilização,
por exemplo, o surgimento de posturas críticas. Na tira de Venes Caitano, FIGURA
4, postada em 27 de outubro de 2017, percebemos a mobilização do humor para despertar a crítica ao discurso dos veículos de comunicação de massa, especialmente dos
telejornais. A campanha intensa dos veículos televisivos pedia aos consumidores para
adquirirem conversores digitais para assistirem aos programas com alta definição de
imagem. A valorização da tecnologia digital promete a melhoria na imagem, mas,
como sugere a crítica, quem sabe, com um pouco de atenção, o telespectador possa
ver os detalhes sujos das empresas de comunicação e das coberturas políticas feitas
por elas.
FIGURA 4 – Charge Vi-Venes

Fonte: Venes Caitano, 2017, online.
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Ponto interessante defendido por Eisner (2005) é que os recursos do humor e da
crítica estão atrelados diretamente ao controle da imagem. Para que o propósito comunicativo se efetue, o autor acredita que é preciso evitar sutilezas na arte e recorrer a
estereótipos e imagens facilmente reconhecíveis. Percebemos na mostra coletada que,
das doze postagens, sete charges recorrem a representações de figuras públicas brasileiras, como a do presidente Michel Temer, do deputado Jair Bolsonaro, do prefeito
de São Paulo, João Dória, do juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, do cantor e
compositor brasileiro Belchior e do goleiro Bruno Fernandes.
Paralelamente, Eisner (2005) pondera que algumas narrativas esperam a contribuição do leitor para a compreensão. É o caso das narrativas visuais presentes nas
charges e nas tiras. Observamos, aqui, a necessidade de o leitor partilhar alguns conhecimentos prévios, principalmente acerca de acontecimentos noticiados na grande
mídia. A ativação da compreensão da mensagem dá-se, principalmente, pelo processo de referenciação de acontecimentos políticos, no caso do nosso corpus.
Destacamos, aqui, as três charges do ilustrador Vitor Teixeira presentes na
nossa mostra. A primeira delas, publicada na página do ilustrador paulista, dia 22
de maio de 2017, faz referência ao prefeito de São Paulo e à operação realizada pela
polícia no dia anterior à postagem para retirar usuários de drogas do centro de São
Paulo. A charge repercute a declaração de João Doria: “[...] a cracolândia aqui acabou, não vai voltar mais. Nem a prefeitura permitirá, nem o governo do Estado. Essa
área será liberada de qualquer circunstância como essa. A partir de hoje, isso é passado” (DORIA, 2017). O prefeito é apresentado como o personagem Riquinho das
histórias em quadrinho americano e fazendo um trabalho de aparências, varrendo os
problemas para debaixo do tapete. O fato de o Riquinho/Doria segurar a vassoura
remete ao prefeito Jânio Quadros, também paulista e que foi presidente do Brasil, que
usava uma vassoura como símbolo de campanha, para varrer a falta de ética e instalar
a moralidade e os bons costumes.
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FIGURA 5 – Charge Vitor Teixeira.

Fonte: Vitor Teixeira, 2017, online.
A segunda charge de Vitor Teixeira, de 21 de julho de 2017, remonta a um contexto político específico, quando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP) expõe o pato amarelo inflável, símbolo forte nas manifestações a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT), em manifestação contra a decisão do governo federal,
sob comando de Michel Temer (PMDB), de aumentar alíquotas do PIS e da Cofins
sobre combustíveis. A charge resgata a memória do adesivo, criado em julho de 2015,
com a imagem da ex-presidenta Dilma Rousseff com as pernas abertas para ser colado
na entrada dos reservatórios de gasolina dos carros. Na época, o adesivo foi denunciado
pela Secretaria de Política para as Mulheres ao Ministério Público Federal.
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FIGURA 6 – Matheus Ribeiro

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.
A terceira charge de Vitor Teixeira que integra o corpus resgata o mal-estar que
o presidente Michel Temer teve em 25 de outubro de 2017 – mesma data da publicação do post – e a internação no hospital do exército em Brasília para realizar exames
urológicos. Novamente o presidente é caricaturado como um vampiro e, agora, recebendo os desejos irônicos de recuperação num ritual de feitiçaria vodu.
FIGURA 7 – Charge Vitor Teixeira

Fonte: Vitor Teixeira, 2017, online.
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2.1 A projeção dos sujeitos
Ao considerar as narrativas presentes nas imagens, é importante examinar a
projeção do leitor na história. Eisner (2005) observa que a transmissão deve ser uma
preocupação fundamental no ato de contar uma história. O autor elenca a memória,
a experiência e o vocabulário visual do próprio narrador como aspectos que constroem a comunicação e o alcance com o leitor. Existem também as estratégias para
despertar contato emocional, já que, desde a infância, os seres humanos assimilam
e interpretam gestos, posturas, imagens e sinais sociais não verbais e, assim, identificam os sentimentos (EISNER, 2005). Além disso, o autor considera que “[...] o perfil
do leitor – sua experiência e características culturais – tem de ser levado em conta
antes que o narrador possa contar a história com sucesso” (p. 51). Contudo, nem
sempre a projeção de leitor feita pelo narrador corresponde ao destinatário de fato.
Charaudeau (2001), ao propor uma definição dos sujeitos de linguagem, com a
presença do sujeito destinatário e do sujeito interpretante, oferece inicialmente a noção do discurso calcada em dois circuitos: “[...] um circuito externo, que representa
o lugar do fazer psicossocial (o situacional) e um circuito interno que representa o
lugar da organização do dizer” (CHARAUDEAU, 2001, p. 26, grifos do autor).
Em segundo momento, o autor pontua que o discurso pode também estar relacionado ao conjunto de saberes partilhados e construídos geralmente de modo inconsciente por indivíduos. “Os discursos sociais (ou imaginários sociais) mostram a
maneira pela qual as práticas sociais são representadas em um dado contexto sócio-cultural e como são racionalizadas em termos de valor [...]” (CHARAUDEAU, 2001,
p. 26, grifos do autor). Podemos perceber valores cristalizados socialmente representados nas charges. Uma delas, publicada na página Ribs, em 17 de março de 2017,
repercute valores mobilizados em algumas famílias brasileiras na criação de filhos.
Pais reprovam o convívio dos filhos com casais homoafetivos, mas cultivam a admiração pelo goleiro Bruno Fernandes, condenado por homicídio triplamente qualificado
e ocultação de cadáver da ex-namorada de Eliza Samudio, e por sequestro e cárcere
privado do filho “Bruninho”. Durante breve período em que conseguiu liminar para
estar em liberdade, o goleiro foi contratado por um time da cidade de Varginha, em
Minas Gerais, e alguns pais levaram os filhos para acompanhar o treinamento do
goleiro, tirar fotos e pedir autógrafos.
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FIGURA 8: Charge Ribs

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.
No quadro abaixo, Charaudeau (2001) sintetiza sua teoria do discurso, que
tem como objetivo estudar os seres sociais que participam de trocas verbais, visuais,
icônicas.
FIGURA 9:

Fonte: Charaudeau (2001).
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O ato de linguagem, de acordo com Charaudeau (2001), é uma interação de
intencionalidades, tanto no processo de produção, quanto no de interpretação. É
possível aplicar essa noção ao nosso corpus observando o conjunto de estratégias
discursivas mobilizadas pelos ilustradores a fim de evidenciar e criticar situações políticas e sociais.
Todo ato de linguagem é o produto da ação de seres psicossociais que são testemunhas, mais ou menos conscientes, das práticas sociais e das representações imaginárias da comunidade a qual pertencem. Isso nos leva a colocar que o ato de linguagem não é totalmente consciente e é subsumido por um certo número de rituais
sociolinguageiros. (CHARAUDEAU, 2001, p. 29).

Ainda de acordo com o quadro de Charaudeau (2001), podemos afirmar que o
sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (EUi) são considerados os parceiros no ato de linguagem, ou seja, pertencem à noção de pessoas associadas, como o
autor coloca, que se reconhecem mutuamente numa relação contratual. Charaudeau
(2001) afirma que os parceiros só podem existir “[...] à medida que eles se reconheçam (e se ‘construam’) uns aos outros com os estatutos que eles imaginam” (p. 30).
No corpus, consideramos que o sujeito comunicante corresponde a cada um
dos ilustradores e o sujeito interpretante o público projetado pelos ilustradores, sendo, nesse contexto, tanto os “curtidores” e seguidores das páginas, quanto outros
usuários do Facebook e de outras redes sociais digitais e páginas que podem ser alcançados pela publicação. Charaudeau (2001) explica que o resultado do lugar de
fala do sujeito comunicante está intimamente ligado às estratégias discursivas. As
estratégias discursivas são responsáveis pelos efeitos discursivos, podendo ser efeitos
possíveis, que já são esperados pelo sujeito comunicante, e efeitos produzidos, que
não são esperados, mas que surgem no jogo da interpretação.
Apesar de defender que o narrador – aqui entendido como ilustrador – pode
controlar a atenção e a retenção do leitor, Eisner (2005), em certo ponto, dialoga com
a defesa de Charaudeau (2001) sobre os sujeitos do ato de linguagem, quando afirma
que “[...] nas histórias em quadrinhos, espera-se que o leitor entenda coisas como
tempo implícito, espaço, movimento, som e emoções” (EISNER, 2005, p. 53).
No quadro sobre os sujeitos do ato de linguagem, Charaudeau (2001) apresenta também os protagonistas sujeito enunciador (EUe) e o sujeito destinatário (EUd),
seres de fala da encenação do dizer. “Esses seres de fala assumem diferentes faces de
acordo com os papéis que lhes são atribuídos pelos parceiros do ato de linguagem em
função da relação contratual.” (p. 32, destaque do autor).
Observemos quais são os possíveis sujeitos de linguagem na charge a seguir:
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FIGURA 10 – Charge Motoca.

Fonte: Maíra Colares, 2017, online.
No circuito externo, podemos localizar que o EUc – sujeito comunicante – é
a ilustradora Maíra Colares, feminista que denuncia os inúmeros constrangimentos
aos quais as mulheres são expostas. O EUi – sujeito interpretante – são os “curtidores” e seguidores da página.
No circuito interno, o EUe – sujeito enunciador – identifica-se com a personagem Motoca, que denuncia o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, que proferiu
sentença em que não considerou crime o fato de Evandro Quessada da Silva ter ejaculado no pescoço de uma mulher dentro de um ônibus em São Paulo. O TUd – sujeito
destinatário –, apesar de não ser projetado diretamente na charge, pode ser entendido
tanto como os cidadãos presentes da audiência de custódia, em que a sentença foi
apresentada, quanto os demais cidadãos que acompanharam o caso e aguardavam o
posicionamento da justiça.
Já na charge de Ribs de 30 de abril de 2017, em homenagem ao cantor Belchior,
pela sua morte, observamos a ampliação da projeção dos sujeitos em cada uma das
situações evocadas na letra da música do compositor brasileiro, recorrendo a memórias do passado, com a luta dos jovens da época da ditadura e a truculência policial
que ainda é realidade nos nossos dias.
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FIGURA 11 – Charge Ribs

Fonte: Matheus Ribeiro, 2017, online.
Considerações
A divulgação do trabalho dos ilustradores nas redes sociais digitais aproxima-se do ciberativismo na medida em que viabiliza espaços a cidadãos que também são
leitores, consumidores de informação e que se posicionam criticamente diante do que
consomem. Por meio das redes sociais digitais, a autonomia, a voz e, no caso desse
corpus, os traços críticos de cunho político e social ampliam-se, construindo uma
cultura comunitária virtual. Percebemos que os autores das charges e tiras mobilizam
estratégias de crítica e partem da memória sociolinguística dos leitores.
Eisner (2005) defende que a escrita e a imagem devem estar a serviço da história
e da construção narrativa. Ao olharmos para o corpus, observamos como essa defesa
é cara para a compreensão também do ciberativismo como movimento que permite
a construção de outra percepção política. Podemos destacar como prática comum
ao corpus a divulgação das ilustrações explorando como referência fatos que aconteceram recentemente. É possível relacionar essa prática com a própria característica
do gênero charge, bem como uma estratégia de engajamento e de resposta política
buscada pelo ciberativismo. Por essa estratégia, verificamos outro ponto em comum
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entre o ciberativismo e as ilustrações: a necessidade de promover, construir e resgatar
uma memória histórica, frequentemente associada a visões unilaterais e hegemônicas
na grande mídia tradicional.
Atentamos também ao espaço do contrapoder como estratégia discursiva comum aos doze posts. É interessante observar que o contrapoder é referenciado por
ícones visuais, presentes nas charges e nas tiras, e por curtos elementos verbais utilizados na descrição do post. As críticas desses ilustradores partem de princípios muito
apoiados na defesa dos direitos humanos, contra o poder dominante que sustenta
decisões políticas, sentenças judiciais, religiões, forças policiais, relações familiares,
racismo, homofobia e machismo.
Quanto ao lugar dos sujeitos de linguagem, percebemos mais claramente os pontos de vista dos sujeitos comunicante e enunciador, críticos e irônicos às decisões políticas e judiciais, bem como ao comportamento de alguns setores da sociedade que
perpetuam o racismo, o machismo e a valorização de personagens de caráter duvidoso.
Já os sujeitos destinatário e interpretante inicialmente parecem não estar identificados.
Ao olharmos a fundo, o sujeito destinatário corresponde aos usuários de redes sociais
digitais e os sujeitos interpretantes parecem ser aqueles que dialogam com os temas e
com as perspectivas dos desenhistas. Consideramos que alguns comentários são também de discordância da maneira como os ilustradores abordagem os assuntos.
O ciberativismo permite a construção dessa rede policêntrica, de massa de mídia, em que as opiniões críticas em relação ao discurso da mídia de massa tradicional
são viralizadas, discutidas e ressignificadas. Não podemos ser ingênuos, evidentemente, porque enquanto cresce a resistência ao discurso hegemônico que sustenta
o lucro e as relações de poder na sociedade, há outros discursos que defendem os
valores morais arcaicos, o fim da democracia e o retrocesso dos direitos sociais e trabalhistas alcançados nas últimas décadas no Brasil. Esse embate nas redes sociais demonstra o quanto a Ágora cibernética permite que as várias opiniões privadas sejam
amplificadas, disseminadas e se mesclem aos discursos cotidianos.
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RESUMO
Esta pesquisa delineia novas perspectivas de estudo, para compreender alguns problemas e questões de investigação da sociedade em rede e, em especial, do midiativismo.
Partimos da problemática das relações nas comunidades virtuais, relacionadas aos
fenômenos sociais em rede: #impeachmentja e #naovaitergolpe, durante o processo
de impeachment, de abril a agosto de 2016, no Brasil, que, ao interagirem fundam
Espaços de resistências. Portanto, ao pensar nesses processos sociais instáveis, neste
trabalho, partiremos das três categorias propostas por Gabriel Tarde: repetição, oposição e adaptação, consideradas como fundamentais no desenrolar dos fenômenos
sociais. Desse modo, promove um estudo netnográfico, para identificar as categorias
investigadas e apontadas por Gabriel Tarde, numa perspectiva de atribuição, a partir
do sentido social, dos princípios do movimento, da afinidade, da vida e da cooperação humana em comunidades virtuais, sob a perspectiva da Teoria do Ator-Rede
– ANT –, de Bruno Latour. Investiga suas associações, suas conexões e suas políticas
de agrupamentos, além de compartilhar o tratamento cartográfico de informação e
de mapas interativos, na representação de comunidades. Estabelecemos no estudo
uma sociologia do pluralismo das relações dinâmicas entre indivíduos, grupos e a In928

ternet; vendo esta como mediadora de espaços físicos, midiativismo e ciberespaço. E,
nesse caminho investigativo delineado por Latour (2012), procuramos rastros, que os
movimentos em associações vão deixando em marcas conceituais, unidades ontológicas, crenças e artefatos culturais, artísticos, científicos etc., que se mostram também
em contínua dispersão, para as novas associações e, assim, outras “estabilizações”.
PALAVRAS-CHAVE: Comunidades virtuais. Midiativismo. Sociedade. Resistência.
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A humanidade hoje precisa enfrentar questões que se apresentam complexas e
isso impacta diretamente novas demandas para os pesquisadores. Nesse sentido, nesta pesquisa, retratamos perspectivas de estudo, a partir de pressupostos das Ciências
Sociais, sobre formas de análise dos fenômenos da realidade, o contexto da sociedade
em rede e, nela, a abertura para o midiativismo. É exposto o conceito de sociedade
de Gabriel Tarde (2007) como “[...] a possessão recíproca sob formas extremamente
variadas de todos por cada um [...]” (p.112), entendendo as associações como processos de assimilação e imitação, algo que se constrói por relações, portanto, pressupõe
a diferença entre os envolvidos.
Para compreensão do funcionamento das sociedades, busca-se aqui a ampliação das possibilidades a partir das Ciências Humanas e Sociais, e ninguém melhor
que Morin (1996) para apontar o caminho, num confronto de perspectivas, com a
certeza da incerteza, naquilo que ele denominou de Paradigma Epistemológico da
Complexidade. Uma nova epistemologia que não busca a completude, mas que trilha
caminhos que apontam incursões teóricas diversas, que podem trazer importantes
revelações na constituição social dos sujeitos.
Dessa forma, esta pesquisa só tem sentido se puder colaborar com esse percurso sugerido por Morin (1996), ou seja, buscar não se ater a uma dimensão universal,
e sim mergulhar no mundo dos sujeitos. Busca-se, assim, o caminho trilhado por
Tarde (1843-1904), ao contrapor-se a Durkheim, no sentido de reagir à compreensão
puramente objetiva durkheimiana e se lançar a produção de subjetividade.
Tarde parte do pensamento que as ações realizadas, denominadas de ações das
“infinitesimais engrenagens”, que a partir de operações como as imitações, as oposições, as adaptações tanto podem construir, como reconstruir as sociedades. Numa
reapropriação das concepções ontológicas de Leibniz (1714), Tarde (1895) apresenta
sua tese monadológica de que “[...] o universo é composto de outras almas além da
minha, mas no fundo semelhante à minha” (TARDE, 2007, p. 65).
Tal posicionamento hoje não é só defendido, como também seguido por vários
autores, e sob a perspectiva de Tarde, Bruno Latour (2012) acredita que fazer ciência
não significa, então, desvelar um mundo de coisas independentes do homem, mas
relatar e reorganizar as articulações em um coletivo, redefinindo funções e recolocando as possibilidades da ação de humanos e não humanos. Para ele, partículas
atômicas, seres microscópicos, e até mesmo uma ideia que se desprendeu de determinada região, de uma mente brilhante possuem uma alma monadológica, ávida por
se deslocar e contagiar e conquistar o exterior. Parte ainda do princípio da conexão,
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para explicar as ordenações e desordenações das mônadas em interação. No sentido de rastrear conexões sociais mutáveis e heterogêneas, propõe seguir os atores em
seu curso de associações. Destacamos também o engendramento do midiativismo na
sociedade em rede. A partir de estudos de Palacios (2001) e de Lemos (2006), verificamos os conceitos de midiativismo e a sua prática em um cenário de expansão. Vemos
o surgimento de perspectivas antes não exploradas na Internet e os questionamentos
que surgem no ambiente de informação, comunicação e ação, múltiplo e heterogêneo
(PALACIOS, 2011).
Já no caminho investigativo de Latour, procuramos rastros, que os movimentos
em associações vão deixando em marcas conceituais, unidades ontológicas, crenças
e artefatos culturais, artísticos, científicos etc., que se mostram também em contínua dispersão para as novas associações e, assim, outras “estabilizações” (LATOUR,
2012).
Assim como Latour, cabe também a interpretação de Deleuze e Guattari (1980)
no que tange à teoria de Tarde: “[...] a imitação marca a passagem ou propagação de
um fluxo ou onda de crença e de desejo; a oposição, por sua vez, marca a intervenção
de fluxo ou onda, sob o modo de um choque binário; enquanto a invenção marca a
conjugação ou a conexão de múltiplos fluxos de crenças e desejos” (p. 231).
1 Objeto de estudo
Nesse sentido, neste estudo, buscamos a compreensão da relação entre os indivíduos e a sociedade como espaço da produção de subjetividade na sua forma comunicacional. Essa perspectiva tardiana parte dos processos de subjetivação que podem
fundar espaços de resistências em comunidades virtuais e que intrigam estudiosos
que buscam interpretações definitivas ao considerar a velocidade vertiginosa dos
acontecimentos. Intrigante ainda é refletir sobre as perspectivas abertas pela dinâmica dos fluxos nesse tempo de redes sociais ativas.
O problema norteador deste estudo gira em torno da produção da subjetividade nas comunidades virtuais, relacionadas aos fenômenos sociais em rede: #impeachmentja e #naovaitergolge, durante o processo de impeachment, de abril a agosto de
2016, no Brasil, que ao interagirem fundam espaços de resistência. Por esse campo de
tensões caminha esta pesquisa.
2 A metodologia de Análise
Numa visão já apontada anteriormente, neste estudo, buscamos trilhar esses
novos caminhos, com novas perspectivas teórico-metodológicas que são fundamentais para pensar o amanhã. Portanto, ao pensar nesses processos sociais instáveis,
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neste trabalho, partiremos das três categorias propostas por Tarde: repetição, oposição e adaptação, consideradas como fundamentais no desenrolar dos fenômenos
sociais, buscando assim visualizar essas categorias hoje. Além disso, vamos considerar essa realidade tecnológica imaginável para Tarde, em que podemos seguir os indivíduos por meio de suas conexões, como bem propõe Latour (2012) em sua Teoria
Ator-Rede – ANT (em inglês Actor Network Theory) –, ao recolocar e retraçar em
seus estudos científicos, a socialização, ao apresentar uma concepção de socius – em
associações – numa perspectiva de movimento, ação, conexões que estão sempre se
fazendo e articulando pessoas, coisas e natureza em associações provisórias.
Assim, na pesquisa, partimos da hipótese de que os vestígios digitais deixados
pelos atores sociais das diferentes comunidades virtuais, por meio de suas conexões
com os fenômenos sociais #impeachmentja e #naovaitergolpe, permitirão constatar
as contribuições de Tarde (1843-1904), que mesmo sem as ferramentas empíricas ajustadas, como temos hoje, já visualizava, por meio das categorias repetição, oposição
e adaptação, investigadas e apontadas por ele, uma perspectiva de atribuição a partir
do sentido social, dos princípios do movimento, da afinidade, da vida e da cooperação humana. Nosso argumento é que, ao seguir esses vestígios, a tecnologia permite,
por meio da Representação Cartográfica On-Line, identificar e analisar a existência e
o funcionamento dessas comunidades virtuais, seus atores e, assim, permitir que voltemos a revisitar a teoria social de Tarde e sua sociologia, como um fato futuro, em
que não se concebem possibilidades sem necessidades, como tampouco, as variações
sem temas ou diferenças sem repetições (TARDE, 2007). Neste estudo, não buscamos
identificar as instituições que estão listadas no perfil de determinado indivíduo, e sim
buscar quais os indivíduos que estão listados no perfil de uma instituição. Percebe-se,
assim, que é a mesma matriz, mas não é a mesma navegação, pois as “totalidades”
não são nada mais do que várias outras maneiras de lidar com o entrelaçamento de
atores sociais, ou pode-se considerar perfis, para essa dinâmica, ou tipo de navegação
a que Tarde nomeou de “imitação”, e esse tipo de propagação que ele chamou de
“raios imitativos” (TARDE, (1890/2000). Portanto, entende-se que a “imitação” para
ele não é antes de tudo um fenômeno psicológico, mas a percepção de que as mônadas compartilham atributos modificados a cada partilha, cujo resultado é uma lista
composta pelo “mesmo” item repetido com diferença (DELEUZE, 1988).
Como lócus, o trabalho foi conduzido no âmbito dos fenômenos sociais #impeachmentja e #naovaitergolge, durante o processo de impeachment, de abril a agosto de 2016, no Brasil, dentro da perspectiva netnográfica, ou seja, uma metodologia
para estudos na Internet (HINE, 2000) e, como um método interpretativo e investigativo, para o comportamento de comunidades on-line (KOZINETS, 1997). A pesquisa tem cunho quantitativo/qualitativo, além de compartilhar outros métodos de
representação de dados, como o tratamento cartográfico de informação e de mapas
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interativos na representação de comunidades, levando em conta que é uma ferramenta específica para analisar ambientes interativos em três dimensões, em que o usuário
é participante da ação. Dessa forma, os caminhos traçados e percorridos por esta
pesquisa não ficarão na virtualidade e poderemos, assim, nos lançar nos processos de
subjetivação, pois a representação deixou de ser estática e passou a ser dinâmica, ou
seja, observa-se um aspecto da comunidade estudada ou destacam-se certas tendências ou aspectos da estrutura (GOUVEIA, 2005).
Para melhor compreensão da investigação empírica deste estudo, cabe destacar o acompanhamento das cartografias disponibilizadas em rede pelo Laboratório
de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, da Universidade Federal do Espírito Santo
(LABIC/UFES), durante o processo de impeachment, observando as necessidades e
dinâmica no processo de investigação e análise das comunidades virtuais em questão,
no sentido de captar os processos de subjetivação.
Ao considerar os atores sociais das comunidades virtuais em conexões com
os fenômenos sociais já citados, cabe destacar o manifesto do domingo, dia 17 de
abril de 2016, no Brasil, que teve impacto pelas redes sociais tão forte, quanto os de
junho de 2013. Alguns manifestantes posicionavam-se a favor e outros contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ao final daquele domingo, a hashtag #Impeachementday já reunia 2,3 milhões de tuítes, usada para expressar manifestações,
tanto contrárias quanto favoráveis ao impeachment, e se mantinha na liderança dos
trending topics. Cabe ainda destacar que o interesse no Twitter foi pulverizado por
várias outras hashtags relacionadas ao tema, como #ForaDilma, #NaoVaiTerGolpe,
#RespeiteasUrnas ou #ImpeachmentJa.
Segundo Fábio Malini (2016), pesquisador do Laboratório de estudos sobre
Imagem e Cibercultura (Labic), da Universidade Federal do Espírito Santo, só os
fenômenos sociais “impeachment” e “impeachmentday”, no domingo da votação
do impeachment na Câmara dos Deputados, gerou o compartilhamento de muitos
conteúdos, computando 3,5 milhões de mensagens no Twitter. Esse número foi visto
pelo pesquisador como muito alto, considerando a maior quantidade de tweets já
registrada nas redes sociais digitais em língua portuguesa.
Em tempos de redes sociais digitais ativas, o método da cartografia interativa
traz a vantagem de o usuário das informações interagir com a representação e, dessa
forma, poder, a partir do seu próprio ponto de vista, contribuir para a interpretação
e análise dos dados. Pode-se acrescentar ainda a possibilidade de identificar líderes,
agentes de desenvolvimento, como também a representação da intensidade ou fraqueza dessas ligações, que pode ser um indicador de liderança dentro da comunidade, além de ligações homogêneas ou heterogêneas e atomísticas.
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3 O quadro teórico de referência
Como processos sociais que vivem a todo o momento tensionados pelas forças
da conservação e da inovação, Tarde parte da categoria da oposição para mostrar
como uma diferença se distribui na repetição, para limitar esta e abri-la a uma nova
ordem ou a um novo infinito. Quando, por exemplo, os homens opõem-se no processo interativo (TARDE, 1898), parecem renunciar a um processo de crescimento ou
a um processo de multiplicação indefinidos para formar totalidades limitadas, permitindo, assim, a constituição de infinitos de outra espécie, uma repetição de outro
caráter e formato que, se de um lado, adapta-se ou acomoda-se, logo se volta contra
ela mesma, em novas oposições, e assim sucessivamente (TARDE, 1897; 1898).
Os conjuntos de dados digitais de hoje permite-nos revisitar Tarde, uma vez
que nós temos a experiência de seguir os indivíduos por meio de suas conexões, algo
frequente com os perfis. Tudo isso torna-se possível pelas bases de dados disponíveis
digitalmente.
Segundo Latour (2015), a projeção das intersecções de mônadas deixa de ser
tão confusa, sendo possível destacar cada uma delas em sucessão e saber como cada
uma delas contribui para o conjunto de sobreposição. É essa nova habilidade de navegação que faz os dois pontos finais, “agente individual” e “estrutura”, menos relevantes do que a sobreposição dos atores-redes.
Nesse sentido, é pertinente fazer ainda uma leitura deleuziana de Tarde, a partir do pensamento de Lazzarato (2006), em sua obra As revoluções do capitalismo,
que inspirado na monadologia de Tarde, parte para refutar a “filosofia do sujeito”,
atribuída a autores como Kant, Hegel e Marx, em favor da “filosofia da diferença”,
a partir de concepções já atribuídas a Leibniz, Tarde, Bergson, Deleuze e Guattari.
Para Lazzarato (2006), existem dois movimentos fundamentais de composição
do mundo, formado por mônadas – a invenção, a criação de singularidades, os novos
hábitos e crenças e a imitação – que seriam a propagação dessas singularidades por
meio da repetição, a partir de fluxos que permitem que as mônadas se possuam.
A percepção sobre tudo isso é fundamental para entender as várias formas de lidar com o entrelaçamento de atores sociais que podemos observar ao analisar o nosso campo empírico e sua dinâmica ou navegação, nomeada por Tarde de “imitação”,
além do tipo de propagação, que ele chamou de “raios imitativos” (TARDE, 1903).
Ao detalhar sua ANT, que se mostra mais abstrata e mais empírica, Latour busca retirar da Sociologia a segurança da imutabilidade de seu objeto de estudo, bem
como as fórmulas que se deve empregar para melhor explicá-lo. Na verdade, a ideia é
fornecer uma espécie de roteiro de perguntas que devem ser respondidas por aqueles
que querem retraçar as trilhas produzidas pelas associações de atores. A teoria social
visualizada um dia por Gabriel Tarde e depois esquecida é retomada neste estudo gra-
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ças à possibilidade de uma nova instrumentação empírica, que é possível por meio de
novas técnicas recém-disponíveis de navegação e de visualização digital. Dessa forma,
é possível seguir os indivíduos por meio de suas conexões, numa perspectiva apontada por Tarde de estrutura átomo-interação, como uma “mônada” (TARDE, 1895).
A partir do entrelaçamento de perfis, observa-se que as “totalidades” estão nos
modelos de navegação que temos hoje, e naquilo que Tarde nomeou de “imitação”,
ou seja, esse tipo de propagação, por “raios imitativos” (TARDE, 1903). Cabe considerarmos essa realidade tecnológica de hoje, em que podemos seguir os indivíduos por meio de suas conexões, imaginável para Tarde já naquela época. Portanto,
a ANT, de Latour (2012), permite que voltemos a revisitar as categorias sociais de
Tarde e, assim, revelar suas contribuições não só para esta pesquisa, como também
para outros estudos realizados hoje com as comunidades virtuais. Em seus estudos
científicos, Latour propõe recolocar e retraçar a socialização, ao apresentar uma concepção de socius – em associações – numa perspectiva de movimento, ação, conexões
que estão sempre se fazendo e articulando pessoas, coisas e natureza em associações
provisórias.
Assim, ao considerar que toda ação humana pode deixar atrás de si rastros
digitais, buscamos aqui analisar esse processo partindo das pistas encaminhadas pela
ANT, por meio dos vestígios digitais deixados pelos atores sociais das diferentes comunidades virtuais e de suas conexões com os manifestos #impeachmentja e #naovaitergolpe, no período do processo do impeachment, de abril a agosto de 2016, no
Brasil.
Um rastro digital é o vestígio de uma ação efetuada por um indivíduo qualquer
no ciberespaço e, segundo Latour, a quantidade e a qualidade desses rastros, presentes hoje na Internet, oferecem às ciências sociais a possibilidade de renovar tanto suas
metodologias, quanto suas abordagens teórico-conceituais. Portanto, assim caminha
esta pesquisa, acompanhando as pegadas que os atores sociais deixaram nas redes
digitais e imbuída na riqueza de dados: rastros subjetivação, linguísticos, comportamentais, assim como interações, associações e conflitos.
O ato de comunicar é peculiar na Internet, pois não apenas podemos acessar,
trocar, produzir conteúdos e informações diversas, como também deixamos um rastro dessa comunicação. Assim, as informações pessoais que divulgamos de forma
voluntária na rede, a partir de posts, dados de perfil, conversações no Twitter ou no
Facebook, toda ação, navegação, busca, simples cliques em links, downloads, produção ou reprodução de um conteúdo, representam rastros, vestígios suscetíveis de
serem capturados e recuperados. Na verdade, esse conhecimento dos rastros opera
segundo critérios de descrição e mediação, colocando o acento sobre o coletivo. Rastrear os vestígios de navegação e comunicação na Internet constitui, segundo essa
perspectiva, uma via privilegiada de acesso aos mais autênticos desejos dos atores
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sociais.Segundo Latour (2012), os rastros heterogêneos constituem enormes arquivos, com capacidade de projetar padrões de comportamento e, consequentemente,
intervir sobre o curso das ações dos indivíduos, ofertando escolhas e caminhos que
incitem ou evitem, conforme o caso.
Mas não se trata apenas de um maior volume de dados disponíveis, e sim da
possibilidade de renovar a leitura dos processos sociais. Latour (2012) propõe que
se entenda o estatuto do rastro, a partir da noção de ação e de seu papel na redefinição do social, acreditando que a sociedade ou qualquer outra grande estrutura – o
poder, o mercado, o capital, o contexto, o simbólico – é o que explica uma série de
processos ditos “sociais”. Para ele, o “social” não é o que explica, mas o que merece ser explicado. A perspectiva da ANT propõe que se invertam os termos e que
se retome o trabalho de explicar como se tece o social. Ao propor a descrição do
social, Latour faz a relação direta a um trabalho de formigas, referindo-se a Actor
Network Theory.
4 Análise
Vale destacar que esta pesquisa seguiu o caminho proposto por Latour por
meio do tratamento cartográfico de informação e de mapas interativos na representação de comunidades virtuais. Para isso, seguimos os vestígios digitais que os movimentos e as ações de midiativismo possam deixar, ao considerar como lócus desta
pesquisa os fenômenos sociais #impeachmentja e #naovaitergolpe, citados anteriormente. Essa escolha metodológica leva em consideração o uso de ferramentas mais
simples e ágeis, como os sistemas automatizados de coleta, registro e visualização,
favorecendo, assim, rastreabilidade, de modo que se possa, ao mesmo tempo, seguir
uma série de ações e associações locais e ver como cada uma delas participa da construção de coletivos. Mesmo sabendo que toda ação deixa um rastro que é recuperável
e, dessa maneira, forma-se um vasto, complexo e dinâmico arquivo de nossas ações,
opiniões, escolhas, interesses, hábitos etc.
Importante pontuar também o compartilhamento com os métodos de representação de dados, como o tratamento cartográfico de informação e de mapas interativos na representação de comunidades já apresentadas, levando em conta que é uma
ferramenta específica para analisar ambientes interativos em três dimensões em que
o usuário é participante da ação. Esta pesquisa desenvolve uma análise qualitativa,
como também conta com tratamentos quantitativos de dados. A proposta de investigação perpassa as categorias repetição, oposição e adaptação, investigadas e apontadas por Tarde como princípios do movimento, da afinidade, da vida e da cooperação
humana. A pesquisa dá-se por meio da observação e análise dos atores sociais, com
o uso de ferramentas digitais para perceber os movimentos, as afinidades e os fluxos
um dia pensados por Tarde.
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Para iniciar as análises a partir das investigações cartográficas do LABIC/UFES,
foi preciso acompanhar suas publicações e, assim, ter acesso às cartografias dos fenômenos sociais, além de entender o modelo metodológico proposto e o contexto
cartográfico a ser pesquisado.
Na etapa de tratamento de dados, foram visualizadas as trocas discursivas, a
partir de postagens, trocados pelas comunidades, assim como os tweets da amostra,
as topwords e as tophashtags, a fim de buscar entender os possíveis fluxos e movimentos, observados nos fenômenos sociais estudados.
Podemos constatar pelas cartografias que já no final de março de 2016 constava
um grande número de eventos, grupos e páginas criadas para “defender a democracia”, para dizer “não vai ter golpe” ou ser “contra o golpe”. Percebe-se que são pessoas
provenientes de segmentos artísticos, universitários e movimentos sociais organizados
que mais se destacaram na criação e alimentação desses “canais vermelhos” (MALINI,
2016). Constatar a participação elevada desses segmentos é importante para demarcar
a diferença entre “as ruas da esquerda e da direita”. Dessa forma, fez amplificar notícias
e mobilizações sobre a “deposição constitucional” da presidente Dilma Rousseff.
Pela análise preliminar desses primeiros dados, os eventos, mesmo parecendo
bem diversos entre atos e, principalmente, nos debates, não conseguiram construir
uma “rede de coletivos desencadeadores” em torno do movimento #NãoVaiTerGolpe no território nacional. Isso quer dizer que não teve, por exemplo, um “Não Vai Ter
Golpe SP”, um “Não Vai Ter Golpe RJ”, um “Não Vai ter golpe RN”, como aconteceu com o #NaoVaiTerCopa no Facebook, conforme explica Malini (2016).
Nesse sentido, este estudo parte das representações cartográficas como caminho para investigar as categorias sociais repetição, oposição e adaptação propostas
por Tarde, permitindo hoje entrar nesse campo de diferentes comunidades virtuais,
com seus diferentes atores sociais. No início da análise empírica dessas conexões,
visualizamos atores sociais que se encontravam num processo resultante das associações entre os tuítes de confirmação, de contestação, de questionamentos, ou de comentários, além dos tuítes específicos que muitas vezes são disseminados rapidamente, como clicks de “moléculas” dentro de cada “célula”, como bem já apontava Tarde.
No dia 17 de abril, domingo da votação do impeachment na Câmara dos Deputados, milhões de brasileiros acompanharam a votação pela televisão. Essas pessoas
tanto geraram, como compartilharam muitos conteúdos nas redes sociais digitais.
O LABIC/UFES desenvolveu uma pesquisa naquele dia a partir dos termos “impeachment” e “impeachmentday”, chegando a computar 3,5 milhões de mensagens no
Twitter, considerando que o grafo contém 470 mil usuários (nós) do Twitter e 2,5
milhões de arestas (que representam os RTs).
Segundo Malini (2016), é a mais densa rede visualizada pelo LABIC/UFES,
como também a maior quantidade de tweets já registrada na rede social se manifes-
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tando em língua portuguesa, com uma alta demanda de críticas ao sistema político
brasileiro, que rompeu com as redes políticas, antes dominadas por uma polarização
entre os favoráveis e os contrários ao impedimento da presidenta Dilma no Twitter.
Muitos atribuem isso à cobertura televisiva, com uma intensa programação ao vivo.
Tudo isso pode ter gerado um efeito reverso, ou seja, em vez de gerar ondas massivas
de mobilização pró-impeachment nas ruas, gerou um esvaziamento, como também
muita indignação e postura crítica nas redes, com o baixo nível dos discursos dos deputados, desencadeando posts que denunciavam a postura de parlamentares desqualificados e despreparados, votando um assunto de tanta importância e complexidade
para a nação, que é o afastamento de uma presidente. Todo esse movimento acabou
impactando muito negativamente na imprensa internacional.
Segundo Malini (2016), toda rede é uma sobreposição em camadas de redes,
que vão adensando relações e se dissociando entre si no tempo. Camadas essas que
revelam pontos de vistas particulares sobre o fenômeno e fornecem ao pesquisador
uma multiplicidade de grupos de opinião, de julgamento, de mobilização e de difusão. Constata-se que um perfil existe porque está em relação com outro, que pode ser
um seguidor, amigo, inscrito etc. “Um perfil resulta de seu entrelaçamento com outros perfis, fazendo de sua ação na rede sempre uma ação associada para afirmar um
conceito que para se distanciar ou se aglutinar a conceitos e dinâmicas mobilizadoras
próprios” (MALINI, 2016, p. 10).
Conclusões
Para a análise desta investigação, o desafio é o volume de vestígios digitais e
a variedade com que são produzidos em comunidades virtuais. Importante ainda
é considerar os referenciais teóricos desta pesquisa, além da ação política dos atores sociais nesse contexto dialógico e interativo. Destaca-se a característica aberta
desta análise, que conjuga as categorias predeterminadas a outras possibilidades da
pesquisa. Nesses fenômenos sociais, há elementos comuns que unificam esses dois
momentos. Já nos que envolvem o processo de impeachment, verificamos a pauta
anticorrupção e o grito “Fora, Dilma”. Conforme aponta Malini (2016), a estrutura
associativa dos perfis atuantes em 2015 e 2016 revela uma grande diferença para 2013:
há líderes e pouco lastro com as dinâmicas reivindicativas abertas por junho. Ele destaca ainda o que de novo se observa hoje são os muitos perfis robôs nas redes sociais,
cuja função é de mencionar e replicar “líderes”, inflar publicações de RTs e criar um
efeito manada no público (ao emplacar trends o público tende a escrever sobre o assunto no Twitter).
Isso demonstra a potencialidade no estudo de categorização algorítmica de tópicos de tweets (ou postagens de usuários).
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Para melhor compreensão do campo empírico deste estudo, vemos como fundamental essa abordagem ontológica-comunicacional, pois não se exercem mais da
mesma forma os efeitos da grande mídia (jornais, revistas, televisão) sobre os diversos públicos, conforme aponta Antoun e Malini (2013). À medida que ocorreu a
revolução do compartilhamento, vemos a interação determinado zonas de poder. Os
índices agora não permeiam só o público, mas os grupos formados e a cultura do fã,
sendo estes interatores das ações informativas e midiativistas.
Assim, buscamos traçar alguns caminhos teóricos com os rastros empíricos
abordados, sob a perspectiva das categorias sociais propostas por Tarde e tão visíveis,
sobretudo no tocante a ação em rede, entrelaçada às conexões do nosso tempo.
Referências
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. Rio de Janeiro:
Editora 34, 1980.
GOUVEIA, Patricia Figueira. F. Cartografia e mapeamento dinâmico. Portugal: Centro de estudos
de Comunicação e Linguagens. 2005.
HINE, Christine. The virtual Ethnography. London: Sage, 2000.
KOZINETS, Robert V. On netnography: initial reflections on consumer research investigations of
cyberculture. Evanston, Illinois: Northwestern University, 1997.
LATOUR, Bruno. Reagregando o social: uma introdução à teoria Ator-Rede. Salvador: Edufba.
2012.
LATOUR, Bruno et al. O todo é sempre menor que as partes: um teste digital acerca das mônadas
de Gabriel Tarde. Revista Parágrafo, Dossiê comunicação, tecnologia e sociedade II, v. 2, n. 3, 6.
ed., jul./dez. 2015. V. 2, N. 3.
LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2006.
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. La Monadologie. Paris, 1714.
MALINI, Fábio. Um método perspectivista de análise de redes sociais: cartografando topologias
e temporalidades em rede. XXV Encontro Anual da Compós, na Universidade Federal de Goiás,
Goiânia. de 7 a 10 de junho de 2016a.
MALINI, Fábio.Cartografia do #naovaitergolpe no facebook. <http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/cartografias-2/cartografia-do-naovaitergolpe-no-facebook>acesso: novembro
de 2016b.
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
939

INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

PALACIOS, Marcos. Ferramentas para Análise de Qualidade no Ciberjornalismo. Filomena Matos Portugal, Covilhã, UBI, LabCom Books. 2011.
TARDE, Gabriel. Les lois de l’imitation. Etude Sociologique. Paris: Alcan, 1890.
TARDE, Gabriel. Monadologie et Sociologie. In : TARDE, Gabriel. Essais et melanges sociologiques. Paris: Ed. Maloine, 1895. p. 43-77.
TARDE, Gabriel. L’Opposition universelle. Paris: Félix Alcan, 1897.
TARDE, Gabriel. Les lois sociales. Paris: Félix Alcan, 1898.
TARDE, Gabriel. As leis da imitação. Porto: RES editora. 2000.
TARDE, Gabriel. Monadologia e sociologia e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

940

51
Retrato do videoativismo no Rio de Janeiro durante o
mundial de futebol da FIFA (2014)
autora:
Ana Lúcia Nunes de Sousa
Professora e pesquisadora Pós-Doutoral no Programa de Pós-graduação Territórios
e Expressões Culturais no Cerrado, da Universidade Estadual de Goiás (UEG).
Doutora em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Autónoma de Barcelona
e em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
E-mail: anabetune@gmail.com.
RESUMO
Neste artigo, pretendemos analisar as práticas mediáticas ativistas desenvolvidas
no contexto das manifestações durante o Mundial de Futebol da FIFA, em 2014.
Naquele momento, surgiram diversos grupos que utilizavam a câmera e o ciberespaço
como ferramenta de luta política. A rede transformou-se em uma extensão da
praça pública. Por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas,
métodos digitais e uma base de dados de vídeos produzidos entre junho e julho de
2014, apresentamos as principais características desse tipo de ativismo, abordando
suas relações com o ciberespaço e sua metodologia de trabalho. Os videoativistas
criaram rotinas produtivas influenciadas pelo jornalismo, mas se afastaram de
muitas das práticas profissionais utilizadas no campo. Entretanto, o videoativismo,
como fenômeno midiático, também foi capaz de inserir modificações nas práticas
e formatos jornalísticos, além de atuar como uma ferramenta poderosa para os
movimentos sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Brasil. Jornalismo. Protesto. Redes sociais na Internet.
Videoativismo.
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Retrato do videoativismo no Rio de Janeiro durante o
mundial de futebol da FIFA (2014)1
Nos últimos anos, temos assistido a transformações profundas e cada vez mais
rápidas no que se refere aos equipamentos tecnológicos e sua relação com a vida
cotidiana. Passamos de uma sociedade na qual predominavam os laços pessoais para
uma hiperconectada, na qual tudo é fotografado, gravado e narrado nos sites de rede
social. A partir de 2011, as ruas e praças de várias cidades foram tomadas por protestos, revoltas e manifestações que reivindicavam mais democracia. Ao mesmo tempo,
o ciberespaço foi inundado por imagens desses protestos, criadas por pessoas comuns
com telefones móveis ou câmeras portáteis. Essas pessoas desejavam compartilhar o
que os grandes meios de comunicação não estavam transmitindo, narrar sua versão
dos fatos, ou simplesmente possuíam uma câmera quando os fatos ocorreram.
Filmar movimentos sociais, disponibilizar e compartilhar os conteúdos em redes sociais na Internet não é um fenômeno novo (CHANAN, 2011; ATTON, 2002;
DOWNING, 2001). Pelo menos desde 1999, com o nascimento do Indymedia, durante
os protestos antiglobalização em Seattle (EUA) (ATTON, 2003; PICKARD, 2006), a
prática vem sendo desenvolvida, seguindo a nova onda dos movimentos sociais (ASKANIUS, 2012; BRUCKMANN; SANTOS, 2005; JONG; SHAW; STAMMERS, 2005).
Esse tipo de prática comunicativa e ativista tornou-se mais comum na contemporaneidade. Movimentos sociais, como a Primavera Árabe (CASTELLS, 2012;
SKINNER, 2011), Occupy Wall Street nos Estados Unidos, (CASTELLS, 2012; JURIS, 2012; MCDONALD, 2015), 15M, na Espanha, (TORET, 2013), Yosoy132, no
México (CÁCERES Y ACOSTA, 2013); Gezi Park, na Turquia (DAGI, 2013), Protestos de Junho, no Brasil (ESTANQUE, 2014; RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2014) e a
Revolução dos Guarda-Chuvas, na China (HARP et al., 2012) foram transmitidos ao
vivo pelas câmeras cidadãs e, principalmente, por coletivos formados por ativistas
que utilizavam o vídeo como ferramenta de luta.
Em junho de 2013, protestos multitudinários tomaram as ruas no Brasil. Essas
práticas comunicativas multiplicaram-se a níveis expressivos no país. O ciberespaço
(LÉVY, 1999; 2004) transformou-se na principal arena para a comunicação criada
pelos movimentos sociais, especialmente o site de rede social Facebook. Os ativistas criaram mais de trezentas fanpages nessa rede social, objetivando contrainformar
sobre o movimento. Os vídeos dos protestos viralizavam rapidamente e, assim, uma
rede foi sendo criada, composta por coletivos e indivíduos que ficaram conhecidos
como “videoativistas”. Ao mesmo tempo, a relação entre jornalistas profissionais,
que trabalhavam para os grandes meios de comunicação, e os movimentos sociais se
1

Versão modificada do artigo publicado em Brazilian Journalism Research, Brasília, v.13, p.78-103, 2017.
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tornaram conflitivas. Devido a isso, a cobertura das manifestações pelas empresas
comerciais de comunicação no Brasil começou a experimentar mudanças em alguns
aspectos, que ocorreram em duas direções, principalmente: 1) realizando a cobertura
dos protestos “de fora” e 2) utilizando o mesmo formato do videoativismo.
Neste artigo, pretendemos refletir sobre o papel das práticas midiáticas videoativistas nos protestos realizados na cidade do Rio Janeiro, assim como compreender
as características da metodologia de realização criada nesse contexto e em que medida as práticas jornalísticas foram modificadas pelo videoativismo.
1 Metodologia
Os resultados apresentados neste artigo provêm do cruzamento metodológico entre os métodos digitais (RIEDER, 2013); metodologias qualitativas, incluindo
entrevistas semiestruturadas e observação participante (BRANDÃO, 1984); e da análise dos vídeos (SOUSA; MAIA, 2016) produzida pelos coletivos ativistas que foram
acompanhados nesta pesquisa.
Os procedimentos metodológicos desenvolvidos neste trabalho partem do mapeamento dos grupos videoativistas mais ativos online e offline, no contexto dos protestos contra o Mundial de Futebol da FIFA, em 2014, no Rio de Janeiro (Brasil). O
dispositivo envolveu o uso de uma matriz que relaciona as “curtidas” nas páginas de
fãs no Facebook, o número de vídeos publicados, os seguidores nos respectivos canais
do YouTube e a presença nas ruas durante os protestos – considerando o período
entre junho de 2013 e os dias anteriores ao trabalho de campo.
Os resultados qualitativos são baseados, principalmente, na observação participante, entrevistas realizadas com os videoativistas e uma database de vídeo, contendo o material produzido pelos dez coletivos de videoativismo. A observação participante foi conduzida entre 9 de junho e 15 de julho de 2014, incluindo a participação
nas atividades diárias dos ativistas. Assim, acompanhamos encontros, workshops de
treinamento e o processo completo de realização audiovisual dos protestos. A observação foi registrada em vídeo e em diário de campo. Três grupos, dos dez iniciais,
com diferentes enfoques foram selecionados para um acompanhamento mais profundo pela pesquisadora.
a) Rio40caos, um coletivo focado na produção de advocacy video2;
b) Coletivo Carranca, um coletivo centrado na transmissão via streaming;
c) jornal A Nova Democracia, e outro grupo que trabalhava com reportagens e notícias.
Quando se fala de advocacy video, faz-se referência a uma larga categoria de vídeos que são parte de um
esforço para dar visibilidade e impacto a uma campanha, que objetiva modificar comportamentos sociais,
políticas públicas e leis.

2
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Simultaneamente, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com vinte
ativistas, que também foram filmadas. As entrevistas seguem os pontos-chave da pesquisa (sendo alguns deles a metodologia de trabalho, identidade, narrativas, estética), mas estabelecem um diálogo livre entre pesquisadora e ativistas. Finalmente, as
entrevistas em português foram transcritas, codificadas em números para garantir
confidencialidade, e processadas utilizando o software Nvivo para categorizá-las.
Os resultados quantitativos são baseados nos métodos digitais, com a utilização do Netvizz, Gephi, do software Nvivo e do YouTube Data Tools para capturar,
analisar e visualizar os dados do Facebook, YouTube e TwitCasting. Os dados do
Facebook foram coletados entre junho e julho de 2014, como o número de “curtidas” nas páginas de fãs, posts e comentários dos usuários. Em relação ao YouTube e
TwitCasting, foram coletados o número de seguidores, vídeos e interações (curtidas,
comentários, etc.) de cada canal. Finalmente, uma database foi construída com todos
os vídeos produzidos entre os dez grupos do corpus inicial, resultando em 166 vídeos.
2 Videoativismo: sempre ao lado dos movimentos sociais
Quando as práticas comunicativas relacionadas ao vídeo e aos movimentos sociais são abordadas, a partir de um ponto de vista empírico, pode-se encontrar relatos
de diversas experiências e com a utilização de conceitos diversos para nomeá-las. Vídeo participativo (LUNCH; LUNCH, 2006; SHIRLEY, 2003; JOHANSSON, 1999),
vídeo para o desenvolvimento, radical video, vídeo alternativo, vídeo comunitário,
vídeo guerrilha, advocacy video (ASKANIUS, 2014; PASQUINELLI, 2002), vídeo de
combate (BUSTOS, 2006), etc.
Este trabalho estará centrado conceitualmente no videoativismo, por mais que
a literatura acadêmica não tenha chegado a uma terminologia estabilizada para defini-lo, como afirmam Mateos e Rajas (2014). Harding (2001), Widgington (2005) e
Mateos e Rajas (2014) oferecem uma visão ampla sobre a questão. Harding (2001,
p. 1) argumenta que o videoativista é “[...] quem usa o vídeo como uma ferramenta
tática para lutar por justiça social”, fazendo uso da câmera como um poderoso instrumento político. De acordo com Widgington (2005), o videoativista está envolvido
com ativismo diariamente, usando a câmera para defender a justiça e a mudança
social, desenvolvendo uma relação próxima e de suporte à comunidade ativista. Mateos e Rajas (2014) focam o videoativismo como processo, identificando-o com as
práticas utilizadas como recursos de intervenção política com finalidade transformadora, utilizadas por atores subalternos. Outras pesquisas, no entanto, focam em
aspectos mais específicos ao analisar o conceito. Para Zarzuelo (2012), por exemplo,
o nó central é a posição do videoativista no conflito. Segundo a investigadora, o videoativista está dentro da ação coletiva e também forma parte dela como militante.
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Wilson e Tanya (2010) consideram vídeo-ativistas “[...] as pessoas que usam o vídeo
como uma ferramenta para frear a violência policial, documentar abusos e outras más
condutas policiais e de outras autoridades, além de tentar influenciar a agenda política”
(p. 168). Para Pasquinelli (2002), o videoativismo nasce da impossibilidade de ser parte
dos grandes médios informativos. Com as câmeras, os ativistas podem evitar as omissões e manipulações por parte dos grandes meios, utilizando a tecnologia para tal fim.
Essa breve revisão teórica sugere que a literatura acadêmica considera o posicionamento político como fator-chave para definir o processo videoativista. Mateos
e Rajas (2014) chamam a atenção para o fato de que o centro definidor da atividade
é o tipo de prática, ou seja, processo, e não o produto. Assim, dentro da categoria
de videoativismo, podem ser incluídas várias práticas, em diferentes gêneros e formatos, que são projetadas em diferentes plataformas, como os cinefóruns, oficinas
de formação em audiovisual, TVs de rua, videoarte, cinema e produções em vídeo,
reportagens, transmissões ao vivo, etc. Entretanto, no contexto desta pesquisa, nos
interessamos especificamente pelo videoativismo que se desenvolve entre a rua – nos
protestos sociais – e no ciberespaço. Assim, na próxima seção serão abordadas algumas características desse tipo de prática comunicativa.
2.1 Videoativismo online: da rua aos sites de redes sociais
No passado, as imagens produzidas pelo videoativismo estavam, geralmente,
destinadas a projeções privadas, muitas vezes apenas no âmbito dos movimentos sociais. Algumas vezes, era possível realizar projeções públicas principalmente as realizadas pelas televisões de rua e, ainda em menor medida, ocorriam transmissões por
cabo ou televisão aberta, em canais comunitários.
A primeira grande onda do videoativismo, em Seattle (1999), foi marcada pela
conexão entre o vídeo e a Internet. De acordo com Pasquinelli (2002), esse primeiro
grande furacão mídia ativista e o próprio nascimento do Centro de Mídia Independente (Indymedia) haveria sido impossível sem essa união. A partir desse momento,
“[...] a guinada às redes sociais online, a difusão da internet, e a acessibilidade da
telefonia móvel” (WELLMAN; RAINIE, 2013, p. 1) modificaram profundamente as
práticas sociais e comunicativas e, em particular, o videoativismo. Atualmente, o fato
de que cada vez mais pessoas tenha acesso a dispositivos móveis, tecnicamente preparados para filmar e se conectar à Internet, em alta qualidade, está introduzindo
importantes mudanças no processo. Portando um telefone móvel, conhecimentos básicos de filmagem, edição e upload ou streaming, qualquer cidadão ou ativista pode
usar o vídeo como ferramenta para promover a justiça social.
Atualmente, os protestos sociais urbanos são filmados minuto a minuto, em
cada centímetro da cidade por um exército videoativista (PASQUINELLI, 2002), e
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transmitidos ao vivo por streaming ou compartilhados nas redes sociais online, como
Facebook, YouTube e Vimeo. Essas plataformas modificaram as estruturas de produção e circulação das imagens criadas pelo vídeo-ativismo. A Internet foi apropriada
por várias organizações e movimentos sociais, possibilitando a distribuição de conteúdo para uma audiência global. Dessa forma, o videoativismo contemporâneo está
se movendo, cada vez mais, para o espaço virtual.
2.2 Um olhar sobre o videoativismo no Rio de Janeiro
Ainda que os protestos tenham sido observados em todas as regiões do país, o
vídeo- ativismo foi mais organizado em algumas cidades, em particular no Rio de Janeiro. Os grupos e coletivos formaram-se rapidamente, mas também participaram da
rede ativistas independentes que não se vinculavam organicamente a nenhum grupo
específico. Nesta pesquisa, foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas, incluindo ativistas dos grupos mais ativos da cidade, além dos ativistas independentes3
já mencionados.
A entrevistada I-8, participante de vários coletivos, como o jornal A Nova Democracia e Coletivo Mariachi, explica como a gênese do movimento videoativista foi natural:
No início, eu filmava sozinha. Não conhecia ninguém. Uma vez, encontrei um grande amigo na manifestação. Ele também estava filmando. E depois fui conhecendo
todo mundo. Aí começou esta dinâmica em que todos começaram a se conhecer e,
cada vez que havia uma ação, as pessoas entravam em contato por mensagens no
telefone ou no Facebook. Então este grupo, que era de mais de umas 30 pessoas, foi
se transformando quase numa instituição (informação verbal)4.

Em relação ao citado anteriormente, esse “grande grupo”, entretanto, guarda
certas singularidades, incluindo a definição como ativista ou videoativista. Entre os
que ainda utilizam o conceito de militante está o entrevistado I-4, do jornal A Nova
Democracia (informação verbal)5: “Eu sou um militante com uma câmera”. Já a entrevistada I-10 se vê como uma pessoa inconformada com as injustiças sociais: “Eu
me vejo como uma ativista, como uma cidadã indignada. Há dias nos quais eu nem
levo minha câmera” (informação verbal)6. Como Pasquinelli (2002), I- 1, do ColetiQuando nos referimos à atividade, estamos considerando tanto a ação nas ruas, como nas redes sociais online, já que alguns grupos eram ativos nas ruas, mas não compartilhavam os vídeos nos sites de redes sociais.
Coletivo como o Rio40Caos, por exemplo, estavam focados na produção de advocacy video, especialmente
vídeo como prova judicial. Outros grupos, como o Coletivo Tatu, dedicam-se a filmar imagens para outros
fins, neste caso, para a realização de um documentário.
4
I-8, entrevista concedida à autora em 20 de agosto de 2015.
5
I-4, entrevista concedida à autora em 12 de julho de 2014.
6
I-10, entrevista concedida à autora em 15 de junho de 2014.
3
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vo Carranca, defende o conceito de mídia ativista “Eu gosto do conceito de mídia
ativista porque pra mim todo mundo é um ativista. Nós somos atores políticos. O
conceito é bom, mas hoje em dia é um pouco vago, já que ativista é qualquer coisa”
(informação verbal)7.
Por mais que haja diferenças, observamos, na prática, uma ação conjunta desses grupos nos protestos, durante a realização do trabalho de campo. Eles atuavam
formando um bloco de ativistas, compartilhando práticas sociais e usando a câmera
como uma arma de luta.
Essas práticas comuns permitem-nos listar algumas características gerais da
produção videoativista durante os protestos contra o Mundial de Futebol da FIFA, no
Rio de Janeiro, entre as quais se destacam:
a) em relação ao tipo de material produzido, a maioria dos coletivos dedica-se a
realizar notas e informes jornalísticos audiovisuais, e a fotografar; exceto pelos
Coletivos Carranca, Vinhetando e Mídia Ninja, que também se especializaram
na transmissão ao vivo (streaming) das ações;
b) no que se refere à configuração dos grupos durante os protestos, predomina
a ação conjunta em momentos de tranquilidade (FIGURA 1); mas quando o
conflito se acentua, procuram estar em duplas ou visíveis aos seus pares, para
garantir a segurança de todo o grupo;
c) como regra geral, usam credenciais de imprensa, com identificação pessoal e
do coletivo pelo qual atuam;
e) utilizam equipamentos individuais de proteção, como capacetes, colete salva-vidas, máscaras de gás, etc.;
f) durante os protestos, em geral, a forma de atuar os divide em dois grupos:
os que se comportam como militantes com uma câmera nas mãos e os que se
comportam como imprensa. O primeiro grupo, em muitos casos, está no meio,
quando não são o centro do conflito com a polícia: gritam palavras de ordem,
cantam, provocam e são provocados pelo aparato repressor estatal. O segundo
grupo é mais moderado e tenta manter-se longe de conflitos, buscando em primeiro lugar garantir o cumprimento do seu trabalho como imprensa;
g) profissionalmente, a maior parte dos videoativistas é de jornalistas e cineastas. Entretanto, também é possível encontrar ativistas que, à margem da ação,
desempenham outras profissões;
h) com exceção de A Nova Democracia, um jornal de esquerda estabelecido há
mais de dez anos no Rio de Janeiro, os outros coletivos são estruturas exclusivamente militantes;
i) utilizam a Internet e, principalmente, os sites de redes sociais como plata7

I-1, entrevista concedida à autora em 10 de junho de 2014.
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forma de organização, produção e disseminação de suas produções e ativismo
político.
A vinculação entre práticas videoativistas e os sites de redes sociais na Internet é um dos aspectos mais importantes para entender como esse tipo de ativismo
foi desenvolvido durante os protestos de 2014. Alguns aspectos dessas práticas serão
analisados na próxima seção.
2.3 A apropriação do Facebook e do YouTube pelo videoativismo no Rio de Janeiro
Em 2013, 49,4% da população brasileira estavam conectada à Internet. Destes, 54,7% acessavam a rede por meio dos aparatos móveis de comunicação, como
tablets e telefones (IBGE, 2013). Entretanto, quando se analisa a taxa de conexão
entre os jovens, os dados indicam que 75,9% deles se conectam à rede regularmente; e entre aqueles com mais de 15 anos de estudo, a porcentagem chegava a 89,8%.
A maior parte dos manifestantes em 2013-2014 era de jovens, entre os 14 e 29 anos
de idade; 49% tinham entre dez e 15 anos de escolaridade, e 43% tinham entre
15 e 20 anos de estudos completos. Os manifestantes autoconvocaram-se, organizaram-se e protestaram utilizando os sites de redes sociais. Eles também criaram
novos meios informativos e novas formas de fazer política (SAMPEDRO, 2014).
Rheingold (2002) considera “multidão inteligente” essas pessoas que, por meio da
tecnologia, cruzam os mundos virtual e físico. Os grupos e coletivos do Rio de
Janeiro destacam-se, em particular, pelo uso do ciberespaço e sua presença nele,
principalmente nos sites de redes sociais.
No Brasil, o Facebook é o site de rede social mais utilizado. Em 2013, contava
com 76 milhões de usuários e sua importância foi singular no contexto dos protestos
aqui analisados. Um dos ativistas, do Coletivo Mariachi, interpreta a relevância do
uso dos sites de rede sociais no videoativismo, “[...] nós começamos a colocar vídeos no YouTube e criamos a página no Facebook. No começo foi muito importante
porque criou uma rede e fez com que nossas imagens chegassem a ela, através do
compartilhamento” (informação verbal)8. Para o entrevistado I-4, as redes potencializaram um trabalho que já existia, “[...] a popularização da Internet fortaleceu nosso
trabalho. É fundamental. É através dela que conseguimos criar um eco no monopólio
dos meios de comunicação”.
Antes, havia um protesto com 50 mil pessoas. Os grandes meios não mostravam e,
no final, ninguém ficava sabendo. Agora se 50, 100 mil ou um milhão de pessoas
estão nas ruas, como nós fizemos em junho, os grandes meios podem tentar escon8

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

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

Nota: Dados do Facebook e YouTube, coletados em maio de 2014, referentes aos dez grupos e
coletivos com maior presença nos protestos sociais no Rio de Janeiro, Brasil. Os dados foram
coletados utilizando Netvizz, YouTube Data Tools e manualmente.
9

I-3, entrevista concedida à autora em 15 de junho de 2014.
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Como pôde ser visto (TABELA 1), todos os grupos possuem páginas de fãs no
Facebook e canais no YouTube com grande número de seguidores. Exceto pelo Coletivo Mariachi, o número de “curtidas” no Facebook é mais expressivo do que o número de seguidores no YouTube. Entretanto, não é possível estabelecer uma conexão
direta entre os dois sites de redes sociais no que se refere ao número de seguidores, já
que estes operam com lógicas diferentes. No Facebook, por exemplo, o número de
“curtidas” numa página não determina necessariamente a popularidade do grupo na
rede. Há outras variáveis, como a interação e a atenção dada pelo usuário à página
(engajamento), que talvez sejam mais importantes para garantir que a publicação
alcance um público maior (CANAVARRO, 2014). Entretanto, no YouTube, às vezes,
apenas com a viralização de um vídeo um canal acaba se tornando popular, aumentando o número de seguidores e o número total de visualizações. É o caso do Coletivo Mariachi que, em 2014 tinha cerca de sete mil curtidas em sua página de fãs no
Facebook, mas possuía mais de três milhões de visualizações no YouTube, devido à
viralização de um de seus vídeos.
A velocidade e conexão entre o número de protestos – quase diários – e a produção e viralização na rede, levou a um ritmo frenético de produção. Na tabela a seguir
(TABELA 2), é possível observar a capacidade de produção dos grupos videoativistas
do Rio de Janeiro. Os vídeos se referem ao período da Copa do Mundo da FIFA.
TABELA 2 – Produção audiovisual dos grupos de vídeo ativismo do Rio de
Janeiro entre junho-julho de 2014

Nota: Número de vídeos produzidos pelos grupos videoativistas entre 13/06/2014 e 15/07/2014.
Tabela preparada com informações coletas nos canais do YouTube e TwitCasting dos coletivos.
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Em menos de um mês, no Rio de Janeiro, 166 vídeos foram produzidos durante
os protestos sociais e inseridos nas plataformas YouTube e TwitCasting. Um processo
genuíno de “autocomunicação de massas”, na terminologia de Castells (2009, p. 88),
na qual a “[...] comunicação é feita de muitos para muitos”, foi gerada, muitas vezes
em tempo real. O streaming e os vídeos editados disponíveis na Internet permitiram
que os protestos fossem revividos e recordados na rede, além de vividos nas ruas.
Além disso, embora não seja o objeto deste trabalho, é importante mencionar
os perigos do tecno-otimismo. Treré e Barranquero (2013) afirmam que, desde 2011,
discursos sobre as possibilidades emancipatórias das redes sociais se tornaram muito
populares. A tendência foi observada entre alguns videoativistas do Rio de Janeiro,
em 2014, mas também foi criticada por outros:
Nós precisamos nos apropriar da tecnologia para transmitir nossa mensagem para
o público. Se as pessoas estão no Facebook, nós precisamos usá-lo. Mas precisamos saber que nosso discurso dentro destas redes é muito limitado. Há vigilância
e estamos falando sobre uma companhia privada, portanto, haverá restrições (I-3,
informação verbal).

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que a Internet não é um espaço
completamente livre. Assim como os movimentos sociais se organizaram para utilizá-la como ferramenta de luta – como foi demonstrado nesta pesquisa –, os governos adaptaram-se rapidamente à nova tecnologia para monitorar os ativistas (TILLY;
WOOD, 2010). No Rio de Janeiro, a unidade de polícia responsável por investigar
os ativistas durante os protestos foi o Departamento de Polícia de Crimes Informáticos, que monitorou vários perfis no Facebook associados aos protestos. Segundo, é
essencial não cair no tecnodeterminismo, como assevera Tilly e Wood (2010) e Treré
e Barranquero (2013), e analisar os movimentos sociais a partir de uma perspectiva
histórica e relacional. Os protestos que ocorreram no Brasil a partir de 2012 – com
maior expressão em junho de 2013 – correspondem a um contexto social e político no
qual muitos fatores estão envolvidos (SOUSA, 2015), não somente o videoativismo
ou as redes sociais na Internet.
Assim, é preciso refletir sobre o videoativismo online no Rio de Janeiro como
resultado desses fatores específicos. Para uma melhor compreensão das dinâmicas do
fenômeno video ativista e sua metodologia de trabalho, apresentamos abaixo uma
análise etnográfica das metodologias de produção utilizadas pelos ativistas.
2.4 Gravar, editar e subir no YouTube e Facebook
Qual era a rotina de produção dos videoativistas? Um dos ativistas, I-4, membro do jornal A Nova Democracia, entrevistado em 2014, resume:
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Eu sempre adotei o método de transmitir as notícias o mais rápido possível. Na
maior parte das vezes, eu me preparo com antecedência para ir à manifestação: eu
tenho minha câmera (com baterias, memórias, etc.), e minha máscara de gás na
mochila. Depois da manifestação, eu vou pra minha casa e passo a noite toda editando um vídeo. Em outros casos, nós fazemos uma edição mais elaborada, e no dia
seguinte, o vídeo já está circulando nas redes. Eu não desperdiço tempo, eu não descanso. Houve dias de começar a editar à noite e continuar até o dia seguinte à tarde.
Nós vamos editando e publicando. Outra coisa que fazemos também é pegar casos
mais específicos de violência policial, juntá-los e rapidamente publicar. Depois, podemos fazer uma reportagem mais completa sobre o protesto, mas nós precisamos
fazer com que esta informação flua rapidamente para que o público saiba o que
aconteceu (I-4, entrevista pessoal, julho de 2014),
Então eu vou, participo, volto supercansada e ainda tento criar uma narrativa.
Quanto mais eu sinto que o protesto precisa ser contado, mais eu me esforço para
editar e subir na internet o mais rápido que eu puder. Se é notícia, quanto mais rápido circular melhor (I-4 entrevista pessoal, junho de 2014).

Quase todos os videoativistas seguem essa metodologia. A maior parte tenta
editar o material, arquivar no YouTube e compartilhar no Facebook o mais rápido
possível, já que assim eles podem disputar a opinião pública. É, por exemplo, o caso
da produção do vídeo Cineasta canadense sendo roubado e espancado por PMs no
Rio, publicado por A Nova Democracia (FIGURA 2), em 14 de julho de 2014, por
meio de um extrato do diário de campo da pesquisa:
13 de julho. A manifestação do dia 13 de julho teve uma véspera complicada. Durante as primeiras horas do dia, vários militantes foram presos sob a acusação de
formação de quadrilha. Entretanto, a prisão dos ativistas levou a que mais pessoas
participassem do evento, que ocorreu no mesmo dia da partida final do Mundial de
Futebol da FIFA. A concentração começou às 10h da manhã na Praça Saens Peña,
na região do Estádio de futebol Maracanã. Eu segui o início do streaming e às 12h,
cheguei à Praça. Como de costume, os mídia-ativistas se concentravam todos juntos.
Eles falaram sobre a necessidade de proteger-se porque havia três policiais para cada
manifestante, o que deixava claro que qualquer um poderia estar sujeito a violações
dos direitos humanos. Às 14h, os manifestantes tentaram formar filas e caminhar,
mas a polícia os cercou na praça e ninguém pôde sair. A manifestação se movia num
raio de 500 metros, sempre cercada por barreiras policiais. Logo depois, a polícia
iniciou revistas violentas e a utilizar bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta
e pistolas taser (de choque elétrico). Algumas pessoas foram presas. A entrada e
saída da praça ficou fechada até as 19h. Eu estava num grupo com I-7, do grupo Rio40Caos e I-8 do Coletivo Mariachi e jornal A Nova Democracia. Em um momento,
ela conseguiu passar pela barreira policial, mas logo depois foi atacada pela polícia.
Alguns minutos depois, nós encontramos com Jason O’Hara, um cineasta canadense, também colaborador do A Nova Democracia, sendo atendido pelos médicos
ativistas, que prestavam socorro médico durante as manifestações. Os policiais o
haviam agredido e roubado, mas ele estava sendo levado para o hospital. Por volta
das 19h, os advogados ativistas negociaram com a polícia a liberação dos ativistas
do cárcere efetuado na Praça. Os videoativistas saíram em grupo e se encontraram
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num bar, a duas quadras de distância da Praça. Eles queriam checar que todo mundo houvesse saído e estivesse em segurança. Naquele momento, coletaram todos os
cartões que pudessem conter imagens da agressão sofrida por Jason e entregam ao
I-4. Nós tomamos um táxi para Copacabana, para averiguar se algo estava acontecendo por lá, se havia mais protestos ou não, porém não encontramos nenhum sinal
de manifestação. Então fomos para casa.
14 de julho. Quando acordei, o vídeo, narrando a agressão sofrida pelo Jason já
havia viralizado no Facebook (notas do diário de campo, 13 e 14 de julho de 2014).

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

Fonte: Jornal A Nova Democracia, 2014, online.
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Além disso, o vídeo tornou-se um dos mais populares do YouTube Brasil no dia
de sua publicação. Em 14 de julho de 2014, alcançou mais de 370 mil visualizações.
A partir da página Facebook do jornal A Nova Democracia, o vídeo foi compartilhado 3.614 vezes, teve 127 comentários, 1.433 curtidas e um alcance de 434.304
pessoas. Outro aspecto importante, talvez ainda mais significativo, é o resultado que
o vídeo gerou fora das redes sociais online. Os videoativistas conseguiram identificar
os quatro policiais diretamente envolvidos na agressão, que foram suspendidos da
corporação. No dia seguinte, à tarde, uma nova concentração no centro da cidade
comemorava o resultado da ação.
A observação em campo e as entrevistas revelaram aspectos importantes da
rotina produtiva videoativista: 1) preparação prévia; 2) trabalho conjunto com outros
ativistas; 3) garantia não somente da segurança individual, mas coletiva; 4) rotina de
trabalho exaustiva; 5) baixa divisão do trabalho, em muitos casos a mesma pessoa é
responsável por todos os estágios da produção.
Conclusões
No contexto desta pesquisa, o videoativismo foi analisado como uma importante ferramenta para promover a justiça social. A prática social foi se tornando cada
vez mais acessível para um grande número de ativistas, desde que os aparatos tecnológicos e o conhecimento necessário para realizá-lo foram se simplificando. Apesar das
limitações no que se refere à segurança e liberdade, o acesso à Internet e aos sites de
redes sociais como plataformas para projeção das imagens permitiram um crescimento da popularidade do videoativismo dentro e fora dos movimentos sociais.
Os grupos e coletivos de videoativismo que trabalham na contrainformação
dos protestos desenvolvidos desde 2012 – com mais expressão em 2013 e 2014 –, no
Rio de Janeiro, nasceram da necessidade dos movimentos sociais de ir contra o discurso dos grandes meios de comunicação e, ainda, das possibilidades técnicas geradas pela onipresença do telefone móvel, da Internet e dos sites de redes sociais. Para
atingir o objetivo, coletivos estabeleceram dinâmicas de trabalho que se assemelham
às rotinas de produção dos correspondentes de guerra, arriscando sua segurança e
muitas vezes a vida na busca da imagem perfeita.
O videoativismo online ajudou a mudar a dinâmica dos protestos sociais, anteriormente narrado exclusivamente pelos grandes meios de comunicação, garantiram
a segurança dos manifestantes, atuaram como testemunha da conduta policial e foram usados como evidência das violações aos direitos humanos.
Por último, há muitas questões que continuam sem resposta. Quanto tempo
vai durar a ascensão do videoativismo brasileiro? Eles estarão mais preparados e experientes na próxima onda de protestos? Conseguirão ganhar a batalha pela opinião
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pública? Continuarão utilizando os sites de redes sociais, que reforça uma lógica comercial para a circulação da informação, seguindo as regras definidas por grandes
companhias? O desafio para os investigadores que se debruçam sobre o videoativismo e o jornalismo é seguir o fenômeno mais de perto, em cada uma de suas expressões, nas ruas e nos sites de redes sociais online, estendendo as análises para além dos
vídeos e considerando o fenômeno em toda sua complexidade, incluindo, principalmente, aspectos da recepção.
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