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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 o 

fazer jornalístico. São coletivos e comunicadores auto-organizados que buscam retomar 

a comunicação como instrumento de luta das classes populares. A atuação da mídia 

independente e dos midiativistasem protestos de rua no Rio de Janeiro motiva o 

presente estudo. De ordem teórica e prática, esta pesquisa visa à produção de um livro-

reportagem como trabalho de conclusão de curso. O objetivo é compreender o papel 

desses novos atores e discutir o impacto da atuação do jornalismo independente na 

sociedade.  

 

Palavras-chave: protestos; manifestação popular; mídia independente; midiativismo; 

livro-reportagem. 

 

 

Introdução 

 

Há pensadores que ainda consideram um risco a participação do jornalista 

como sujeito atuante de um dado acontecimento, ou quando este assume sua 

subjetividade na construção da narrativa. Risco de colocar em dúvida sua isenção e 

imparcialidade — itens que alguns ainda acreditam ser possível no exercício da 

profissão. Os manuais de redação jornalística ou telejornalismo, por exemplo, 

continuam sendo editados com as prerrogativas da objetividade jornalística.  

No entanto, como sugere Downing (2002), acredito que comunicar seja um ato 

político e, por fazê-lo, o profissional, seja ele qual for, já assume um lado. Por isso, o 

presente artigo aceita o desafio de correr riscos e pretende apontar as primeiras 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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considerações de um estudo teórico e prático sobre relatos de experiência na cobertura 

jornalística de manifestações populares nas ruas do Rio de Janeiro, colocando como 

sujeitos centrais os veículos de mídia e comunicadores independentes.  

O estudo que se inicia terá como resultado final a produção de um livro-

reportagem como trabalho de conclusão do curso de Jornalismo na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. 

Este projeto procura compreender como se organizam os grupos independentes 

e conhecer os bastidores da cobertura das manifestações de rua. A investigação pretende 

descobrir quem são os midiativistas4; como eles se posicionam nos protestos; o que os 

motiva a atuar como mídia; e como se relacionam com os atores envolvidos: veículos de 

publicação, manifestantes e polícia. Durante o trabalho de campo, uma das maiores 

preocupações é a segurança. Apesar da utilização de equipamentos como capacete e 

máscara de gás, a necessidade de estar no centro dos acontecimentos coloca os 

jornalistas expostos às bombas de efeito moral, gás de pimenta e lacrimogêneo, balas de 

borracha e, não raramente, agressões físicas. 

Nos seis primeiros meses deste trabalho — com previsão total de um ano e 

meio de execução —, além da leitura de bibliografia acerca do formato livro-

reportagem e do tema, foram realizadas entrevistas presenciais com membros da Mídia 

Independente Coletiva (MIC)5, dentre os quais está um dos fundadores, Carlos Augusto 

Lima França. Outras conversas também foram realizadas com João Pedro Navarro e 

Rodrigo Duarte, jovens ativistas que começaram a atuar como mídia e, posteriormente, 

passaram a integrar a MIC.  

A escolha da MIC, assim como dos demais veículos que serão trabalhados na 

continuidade desta pesquisa, se deu em consideração ao conceito de mídia independente 

apresentado pela Indymedia (sobre a qual falaremos mais à frente): rede formada por 

produtores de informação “caracterizada principalmente como de ordem política e 

social que se autodeclara livre e independente de quaisquer interesses empresariais ou 

governamentais”6. Organiza-se horizontalmente e trabalha de forma colaborativa, tendo 

seus comunicadores como voluntários. Geralmente, os grupos que fazem parte desta 

                                                 
4Segundo Downingi (2002), o conceito de comunicador/ativista está organicamente relacionado às classes 

trabalhadoras, para o desenvolvimento de uma ordem social mais justa e culturalmente superior.  

 
5Disponível em http://www.midiacoletiva.org 

 
6Disponível em: < https://midiaindependente.org/pt/blue/static/policy.shtml>. Acesso em 09 de julho de 2017 
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rede “possuem uma posição política clara, poucos recursos, atingem uma pequena 

escala, não são amplamente conhecidos e são atacados pelas autoridades por medo de 

serem expostas” (SANTOS, 2013, p. 67).  

Importa, aqui, ressaltar que os termos independente e alternativo não possuem 

o mesmo significado: toda mídia independente é alternativa, porém nem toda mídia 

alternativa é independente. Ou seja, há grupos que se propõem a construir narrativas 

contra-hegemônicas7, oferecendo um ponto de vista diferente daquele ofertado pelas 

grandes corporações de mídia. Porém, possuem relações com partidos políticos, 

empresas ou outras organizações.  

No Rio de Janeiro, a partir das características citadas, foram identificados 

quatro grupos independentes: MIC, Mariachi, CMI e Mídia 1508. Em virtude da 

metodologia utilizada para a produção do livro-reportagem era essencial que os veículos 

escolhidos atuassem no Estado. Como sugere Lima (1993), o livro-reportagem é, 

sobretudo, um mergulho na experiência do jornalista diante dos fatos narrados:  

 
Não há como retratar a realidade senão com cor, vivacidade, presença. 

Isto é, com mergulho e envolvimento total nos próprios 

acontecimentos e situações, os jornalistas tentando viver, na pele, as 

circunstâncias e o clima inerente ao ambiente de seus personagens. 

Nasce a versão jornalística da observação participante moderna. 

(LIMA, 1993, p.96). 

 

A observação participante coloca o jornalista também como um ator da 

história, ajudando-o a compreender por experiência aquilo que é relatado pelas fontes. O 

sentir e o vivenciar não podem ser transmitidos. Diante disso, o desafiador voo que este 

trabalho propõe é colocar o próprio pesquisador na função de mídia.  

Desde o início do ano, estive nas quatro grandes manifestações que ocorreram 

no Rio de Janeiro — destas, duas de ordem nacional promoveram paralisações em todo 

país. Nos atos “Diretas Já” (18 de maio) e “Greve Geral” (30 de junho), estive 

acompanhando a atuação de Rodrigo Duarte, fotógrafo da MIC. Participar das 

manifestações como jornalista que escolheu este ângulo de cobertura e permitiu ampliar 

a percepção acerca dos atores que compõem a multidão e compreender mais 

profundamente o papel da mídia independente naquele espaço. No centro de uma 

                                                 
7Para Antônio Gramsci, o conceito de hegemonia pode ser compreendido como a conquista ou 

preservação do poder através do consentimento. Isso se dá pela dominação das instituições políticas, da 

educação e dos meios de comunicação pelas classes dominantes, preservando a hegemonia de suas ideias 

e interesses.    
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manifestação, câmeras independentes não representam apenas meios de comunicação; 

por vezes, são elas que simbolizam segurança.   

 

Da batalha de Seattle à batalha da Alerj 

Os protestos ocorridos nos últimos anos do século XX e no início do XXI, 

durante as reuniões de importantes blocos econômicos e organizações reguladoras da 

economia global, entraram para a história como o nascimento de uma nova forma de 

organização que uniu diversos grupos e indivíduos em torno de um inimigo comum: o 

sistema capitalista (BARRETO, 2008).  

A explosão deste movimento aconteceu durante a reunião da Organização 

Mundial de Comércio (OMC) na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, em 1999, que 

tinha como propósito discutir os rumos da política e da economia internacional. O 

evento levou milhares de pessoas às ruas, movimento que depois ficaria conhecido 

como antiglobalização8 ou Batalha de Seattle. As manifestações foram duramente 

reprimidas pelas forças de segurança e, na imprensa, o grupo foi classificado como 

“vândalo”. O reducionismo e a criminalização atribuídos aos protestos levaram os 

manifestantes a buscarem um contraponto, passando a documentar — escrevendo, 

filmando, fotografando — o que viviam. Surgia o Indymedia, primeiro veículo 

independente, que permitiu às pessoas reportarem o que estava acontecendo de forma 

direta e colaborativa.  

No Brasil, o exemplo mais notório de mobilização popular dos últimos anos 

foram as jornadas de 2013. Os protestos, inicialmente impulsionados pelo aumento da 

tarifa do transporte público, surpreenderam pela magnitude, persistência e diversidade. 

Entre junho e agosto, um grupo heterogêneo9 esteve nas ruas das principais cidades 

brasileiras exigindo mudanças profundas no cenário político, econômico e social do 

país. A explosão de insatisfação às vésperas da Copa das Confederações foi 

severamente reprimida pelas forças de segurança. No noticiário, os manifestantes foram 

descritos como vândalos ou baderneiros, e a pauta de reivindicações, silenciada. Nas 

ruas, “instituições tradicionais tais como o governo, a polícia e o jornalismo, foram 

questionadas e desafiadas” (BRASIL e FRAZÃO, 2014). 

                                                 
8Mais informações sobre o movimento antiglobalização podem ser encontradas em: 

<http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/viewFile/168/38>. Acesso em: 12 de julho 

de 2017 
9Warren Ilse (2014) sugere o termo para retratar a diversidade de perfil dos participantes das 

manifestações de 2013, reconhecendo também a amplitude das pautas de reivindicação.  
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Para Clay Shirky (2012), esse momento apresenta-se como uma ruptura na 

hegemonia das instituições, no sentido que elas “continuarão existindo, mas sua 

influência sobre a vida moderna declinará à medida que surgirem novas alternativas 

para a ação grupal” (SHIRKY, 2012, p. 24-25).  

No campo da comunicação, veículos alternativos, independentes e os próprios 

manifestantes despontaram como fonte alternativa de informação durante os protestos. 

Essa dinâmica de participação é exemplificada por Lorenzotti (2013, apud TORRES, 

2015, p.6), ao citar uma manifestação realizada no Twitter: “Não precisamos de mídia 

partidarista, temos celulares!”. Para a autora, essa é a síntese perfeita de novos tempos 

aos quais os jornalistas da mídia tradicional precisam ficar atentos. 

Enquanto a grande mídia cobria as manifestações do alto dos edifícios e 

helicópteros, a mídia alternativa sempre esteve nas ruas, no meio da multidão. Tal 

postura aliada ao uso das tecnologias móveis permitiu aos grupos e aos comunicadores 

independentes maior proximidade e agilidade na cobertura dos protestos, ao ponto da 

audiência10 passar a buscar neles a sua fonte principal de informação sobre o assunto 

(BRASIL e FRAZÃO, 2014). 

Nesse período, muitos veículos alternativos conquistam visibilidade, dentre os 

quais destaca-se o coletivo Mídia Ninja. O grupo ajuda a retomar uma ideia da 

comunicação atrelada ao ativismo, além de inaugurar o uso de práticas e instrumentos 

até então não usuais ao jornalismo, como a transmissão em tempo real sem edição, e o 

uso de drones.11 Os autores identificam que o contexto das jornadas de 2013 favoreceu, 

inclusive, o surgimento de novas mídias alternativas e independentes.  

Nos anos seguintes, iniciativas autônomas de comunicação se multiplicaram 

por todo o país. Por seu caráter autorregulatório e rápido ciclo de vida, torna-se difícil 

quantificar ou até mesmo mapear tais projetos. Mas uma tentativa empreendida pela 

Agência Pública, em 2016, classificou pouco mais de cem nomes, apresentando-se, até 

então, como a principal — e talvez a única — tentativa de estimar tais ações. Foram 

selecionadas mídias que “nasceram na rede, fruto de projetos coletivos e não ligados a 

grandes grupos de mídia, políticos, organizações ou empresas”12. 

Nesse mesmo período, o Brasil mergulhou em uma crise política profunda, 

impactando a sociedade brasileira e os setores públicos, atingindo, em cheio, o 

                                                 
10Audiência com acesso à internet. 
11Drones (zangões, em inglês) ou veículos aéreos não tripulados (VANs) operados por controle remoto. 
12 Disponível em: < http://apublica.org/mapa-do-jornalismo>. Acesso em 20 de abril de 2017. 
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jornalismo. Na medida em que os escândalos foram tomando o noticiário, as 

manifestações de rua voltavam a se avolumar. Polarizadas, grandes passeatas são 

realizadas em todo o país, ora pedindo a saída, ora lutando pela permanência da então 

presidente Dilma Rousseff (PT).  

Após a aprovação do pedido de impeachment, o vice-presidente, Michel Temer 

(PMDB), assume o Governo Federal, colocando em pauta uma agenda de reformas no 

setor público, fato que leva a mais uma explosão de insatisfações nas ruas.  

No Estado do Rio, após os Jogos Olímpicos de 2016, a administração estadual 

passa a protagonizar sua própria crise. Sem dinheiro em caixa, serviços públicos são 

paralisados e os salários dos servidores atrasados. Pano de fundo à calamidade 

financeira, multiplicam-se denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) 

sobre desvio de dinheiro público (GLOBO, 2017). Com isso, a Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e o Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado, 

tornam-se palco de protestos quase diários.  

Simultaneamente ao descrédito das instituições políticas, da polícia e da grande 

imprensa, cresce o número de iniciativas independentes e, também, o alcance público 

das mesmas. A mídia alternativa consegue, ao menos em parte, catalisar a luta e as 

angústias da classe trabalhadora, dos estudantes, dos moradores de favela, dos 

movimentos sociais. É nesse contexto de lutas diárias e confrontos intensos que o 

presente estudo busca investigar a cobertura das manifestações realizada pelos veículos 

independentes no Rio de Janeiro.  

 

A ideologia por trás das lentes 

 

Inspirado pelo modelo desenvolvido nos Estados Unidos, o sistema de 

comunicação brasileiro constituiu-se, ao longo da história, com um caráter 

essencialmente privado e centralizado (BARRETO, 2008). Um levantamento do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação aponta que apenas onze famílias 

controlam a mídia brasileira.  

Assim, como defende Downing (2002), a comunicação alternativa costuma 

surgir em um contexto político e social de opressão e no qual há o controle da 

informação. O modelo adotado por este tipo de mídia é o da contrainformação, quando 

grupos contra-hegemônicos promovem a revolução da informação, munindo a 

sociedade com fatos que são considerados como ausentes ou omitidos no discurso 
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empregado na grande mídia. O autor acredita que este tipo de contrainformação acaba 

por fortalecer o público e sua confiança, em detrimento da credibilidade das mídias 

estabelecidas. Haveria, então, a possibilidade de mudanças sociais, não só de ordem 

informativa. 

Vale mencionar — mesmo não sendo o foco deste estudo — o papel das novas 

tecnologias neste processo, que tornam possível uma comunicação de múltiplas vozes, 

de todos para todos, como sugere Lemos (2002, apud Barreto, 2008). Com a 

possibilidade de acessar, produzir e veicular informação tem-se a oportunidade de 

romper também a chamada espiral de silêncio. “No caso da internet, as mais diversas 

informações são veiculadas a um enorme público, o que possibilita o agendamento de 

questões sociais antes relegadas ou não priorizadas pela mídia” (BARRETO, 2008, p.5). 

Considerando o já dito, a MIC se apresenta como um veículo de mídia 

independente, assumindo claramente uma posição política anarquista. Abre espaço para 

reportagens sobre a política e a economia nacional, denúncias de violações de direitos 

humanos e cobertura de manifestações populares. O propósito do veículo, a exemplo do 

que explicita Santos (2013), sobre o papel da mídia alternativa, é: 

 

1) expor verticalmente as demandas dos setores mais baixos em 

oposição direta à estrutura do poder e seu comportamento; 2) obter, 

horizontalmente, apoio e solidariedade para construir redes contrárias 

às políticas públicas ou mesmo à sobrevivência da estrutura do poder 

(SANTOS, 2013, p.67). 

 

Apesar de proposta e objetivos claros, a MIC não possui uma linha editorial tal 

qual a grande mídia apresenta. Isto é, não há uma formalização expressa e/ou imposição 

dos interesses e da política do veículo. O que existe é um consenso entre o coletivo, uma 

união de pessoas que possuem ideias semelhantes e trabalham em prol das mesmas 

causas. A MIC se coloca como um espaço de luta através da comunicação, seja para o 

midiativista que passa a atuar no veículo, como também, para o público que acompanha 

o trabalho e envia suas demandas à página.  

Carlos Augusto Lima França, ou apenas França, como é chamado, antes de 

fundar o coletivo, trabalhou durante anos nos principais veículos de imprensa do país. 

Ele deixou o seu último trabalho para se dedicar ao projeto que anos mais tarde se 

tornaria a MIC. Durante as entrevistas, França sempre ressaltou que sua decisão foi 

motivada pela dissonância entre as suas ideias e os interesses do jornal. Além dele, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

outros dois amigos atuaram na fundação do coletivo, todos profissionais do mercado da 

comunicação — Jornalismo e Cinema.  

Atualmente, o grupo é formado por estudantes ou profissionais de várias áreas, 

uma configuração que se percebe comum entre os comunicadores da mídia alternativa. 

Um dos fatores que os levam a integrar esses coletivos é perceber, na comunicação, 

potencial para questionar e contrapor as regras, instituições e privilégios estabelecidos.  

O caráter contra-hegemônico soma-se à expressão clara da ideologia política 

seguida. A prática do midiativismo defende hoje aquilo que Ricardo Kotscho (2000) já 

alertava aos profissionais da imprensa nos anos 2000: o público tem o direito de saber o 

que pensa e quais os interesses do veículo e do profissional. Essa informação completa 

o sentido do texto e permite que a audiência tire suas próprias conclusões. 

Diferentemente do jornalista da grande mídia que busca se afastar do fato, o midiativista 

se coloca como ator integrante e atuante no espaço dos acontecimentos.  

Atuante assim como Rodrigo Duarte, quando participou da cobertura do 

processo de remoção da aldeia Maracanã13, às vésperas da Copa do Mundo. O espaço, 

único local de preservação indígena na área urbana do Rio de Janeiro, fazia parte do 

plano do governo para as novas instalações dos jogos. Em uma tentativa de resistir à 

remoção, os indígenas protagonizaram uma série de confrontos violentos com a Polícia 

Militar. Esses eventos eram acompanhados de perto por ativistas dos direitos humanos e 

pela mídia alternativa, que atuavam para garantir a segurança do grupo, além de 

endossar a luta por sua permanência. A primeira experiência como midiativista de 

Rodrigo, estudante de Direito e hoje fotógrafo da MIC, se dá nesse contexto.  

 
Acho que foi minha primeira experiência como midiativista, não só 

um fotógrafo de ato. Eu escolhi 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, a falsa 

neutralidade da câmera, mas eu escolhi um lado ali e era o lado dos 

indígenas, do povo (DUARTE, 2017).  

 

A observação participante nos atos permitiu, dentre outras coisas, identificar os 

lados, isto é, o papel exercido por cada ator na multidão. Polícia, mídia, sindicatos, 

manifestantes autônomos e o grupo denominado como Black Bloc: entender quem são e 

como se posicionam no decorrer da manifestação é fundamental para compreender o 

                                                 
13 A publicação pode ser encontrada em: < http://midiacoletiva.org/aldeia-maracana-apoia-uerjresiste/>. 

Acesso em: 12 de julho de 2017 
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que, como e porque as coisas acontecem. Uma das grandes questões que levaram a esse 

estudo era investigar como os midiativistas se colocam no espaço e momento adequado 

a ponto de flagrar as ações diretas14 em andamento, assim como as agressões e 

violações sofridas pelos participantes.  

Em campo, as primeiras impressões permitiram compreender tal 

posicionamento a partir de dois níveis: o físico e o simbólico. O primeiro, entende-se 

pela posição geográfica em meio à multidão. Para isso, é importante ressaltar que os 

atores citados anteriormente se organizam de forma setorizada ao longo da 

manifestação. A partir disto, os comunicadores tendem a percorrer o protesto, mas 

concentram-se, em grande maioria, próximo aos grupos adeptos à tática da ação direta. 

É nesse ponto que, quase na totalidade das vezes, estouram os confrontos. 

Diferentemente dos profissionais da grande mídia, que não conseguem aproximar-se, e, 

quando o fazem, os mostram de forma superficial e até criminalizada, os comunicadores 

da mídia alternativa conseguem estabelecer um canal de diálogo e proximidade.    

Em um segundo nível, a construção dessa relação pode ser investigada no 

campo do posicionamento simbólico. O midiativista se coloca a partir de um histórico 

de conduta dele próprio e do veículo que representa. Isso significa dizer que, pelo 

trabalho já realizado pela mídia alternativa, os manifestantes sabem que não serão 

criminalizados, silenciados ou expostos. Um dos contratos sociais mais sérios nessa 

relação é o compromisso de não fotografar, filmar ou identificar de qualquer outra 

forma um integrante da tática Black Bloc. Imagens nas quais todos os participantes não 

estejam com os rostos cobertos não são publicadas.  

O propósito de registrar as ações diretas é o mesmo de registrar os cartazes ou 

os gritos de guerra: visibilizar as pautas de reivindicações. Contrapondo o que a 

imprensa tradicional vai defender, a mídia independente vai buscar contextualizar e 

mostrar o que significa aquela ação. A vidraça quebrada do banco vai assumir 

significados diferentes dependendo do local em que for retratada. Para a imprensa 

comercial, vandalismo; para a mídia independe, um ato político.  

As lentes que comunicam também representam segurança. Na experiência em 

campo, foi observado que o ponto de maior tensão e, talvez o mais importante, é 

registrar a ação policial, seja em revistas realizadas durante o ato, seja no momento de 

                                                 
14A 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, refletida em pichações e depredação à 

patrimônios particulares ligados ao grande capital, como bancos, por exemplo. 
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reprimir e dispersar a manifestação. Os embates envolvendo a polícia ou grupos 

antagonistas são acompanhados de perto por um grande número de câmeras, em uma 

tentativa de garantir a integridade e os direitos dos envolvidos.  

Para se exemplificar a dimensão destes registros, as imagens da mídia 

alternativa captadas na manifestação do dia 28 de abril deste ano, no centro do Rio, 

foram anexadas aos inquéritos abertos pelo Ministério Público e pela Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a fim de 

investigar a atuação da Polícia Militar na dispersão dos manifestantes15.  

Pelo trabalho realizado nas ruas, muitos midiativistas relatam já terem sofrido 

agressões a ameaças. Por isso, a identificação de imprensa no capacete, o uso da 

máscara e casacos16 são itens básicos para um jornalista de ato. Rodrigo Duarte diz que 

uma das principais estratégias é não se afastar do grupo de mídia: “um midiativista 

sozinho é manifestante, mas dois midiativistas juntos são jornalistas” (DUARTE, 2017).   

A organização do trabalho em rede 

As manifestações que se seguiram após as jornadas de 2013, foram sendo 

acompanhas por um número cada vez maior de comunicadores. Essa multidão, equipada 

com câmeras profissionais ou celulares, se constitui, principalmente, por jovens, como 

sugere Santos (2013). O que se observa nas ruas, confirma o que defende o autor. O 

grupo heterogêneo formado pelas grandes empresas de mídia, veículos alternativos, 

coletivos partidários, estudantes e comunicadores independentes é representado em 

maioria por sujeitos jovens. Brasil e França (2013) destacam, inclusive, que o envio de 

profissionais mais novos, assim como a retirada de logos e demais materiais de 

identificação, passam a configurar uma estratégia da grande mídia para se aproximar 

dos manifestantes.  

Já os coletivos alternativos tendem a atrair a participação de jovens, mas 

geralmente são tuteladas por pessoas mais velhas, que já possuem conhecimento prático 

ou teórico no campo da comunicação (DOWNING, 2002). Essa característica é 

observada no veículo estudado neste artigo, a MIC. Mesmo a partir de uma organização 

horizontal, ainda há uma espécie de responsabilidade pelo trabalho desenvolvido e, 

                                                 
15 Disponível em: < https://agencia-brasil.jusbrasil.com.br/noticias/100575656/ministerio-publico-do-rio-

vai-apurar-acao-da-policia-durante-protestos>. Acesso em: 12 de julho de 2017 
16O uso de casacos por jornalistas é uma tática comum para de proteger o corpo de balas de borracha, 

pedras e outros objetos atirados durante os confrontos.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

principalmente, um esforço para dar continuidade ao projeto. Compreender as relações 

estabelecidas entre esse chamado “núcleo-responsável” e os comunicadores que passam 

a integrar estes coletivos é complexo, mas se define como uma questão importante a ser 

explorada na continuidade deste trabalho.  

As primeiras observações nesse sentido foram propiciadas pelas entrevistas, 

pela atuação em campo e por meio da análise do material produzido e veiculado nos 

canais da MIC na internet.  

Os colaboradores da MIC trabalham com autonomia durante todo o processo 

da cobertura, desde a escolha das pautas até a veiculação do material. Isto é, não há uma 

recomendação e/ou imposição de pautas, o voluntário atua a partir de sua 

disponibilidade e desejo. Nesse sentido, o engajamento dos envolvidos torna-se vital 

para a sobrevivência do projeto, sendo a consonância dos interesses e ideais políticos 

entre veículo e comunicador um ponto-chave.  

Tal autonomia, porém, configura-se também como um desafio para a prática 

independente: como garantir a cobertura dos acontecimentos? Como organizar a equipe 

de modo que o trabalho não se repita, mas se complemente? Como garantir uma 

unidade discursiva ao veículo? Como assegurar qualidade técnica ao conteúdo? 

A prática comum entre os veículos alternativos é, na ausência de uma redação 

física, desenvolver o trabalho em rede. Notou-se ao observar a atuação da MIC que nem 

todos os midiativistas que compõem o coletivo se conhecem. A ausência de uma sede é 

uma fragilidade compartilhada pela maior parte dos veículos independentes, já que não 

possuem recursos financeiros. Um dos modos de organizar a atuação dos colaboradores, 

observado em campo, é a divisão das atividades, destinando cada colaborador ao 

exercício de uma função na cobertura — transmissão em tempo real, fotografia, vídeos 

e texto. Tal setorização se dá de forma espontânea, a partir da disponibilidade de 

equipamento ou conhecimento prévio da função. Vale ressaltar que a definição não é 

permanente, podendo ser modificada de acordo com a necessidade do veículo. 

O caminho entre a cobertura do ato à publicação do conteúdo é percorrido de 

forma individual pelo comunicador. É dele o olhar que vai determinar quais e como 

serão veiculadas as informações. Nesse sentido, não há, no coletivo, uma figura 

exercendo um papel de editor ao selecionar, alterar ou até mesmo invalidar um dado 

conteúdo. Diante disso, é importante ressaltar a importância do consenso de ideias e 

objetivos entre o veículo de mídia e o colaborador. Como já dito anteriormente, tal 
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consonância é vital para o engajamento dos membros, mas também serve a conferir uma 

unidade discursiva ao coletivo.  

 
Eu acho que a gente tem uma linha editorial, mas ela não é imposta. 

Quem quer participar dessa linha editorial participa. Todo mundo tem 

sua posição política e ela é relativamente semelhante, às vezes 

divergente, mas é semelhante. Todo mundo concorda mais ou menos 

com os pontos centrais e a gente foca nisso. Não tem nenhuma 

imposição editorial, mas a gente tem o nosso editorial, aquilo que a 

gente acha que deva passar em cada matéria (MARANHÃO, 2016). 

 

Com relação à publicação do material, a orientação passada a todos os 

colaboradores é que seja veiculado o mais breve possível após o acontecimento. No 

curso da manifestação, o mais comum é a utilização da transmissão ao vivo pelas redes 

sociais, porém, não raramente, fotos e vídeos captados com câmeras profissionais são 

veiculados, transmitidos através de um repertório tecnológico acessível ao midiativista. 

Isto significa dizer que o comunicador atuante na manifestação de rua precisa estar 

equipado com instrumentos que possibilitem não apenas a captação, como também o 

envio desse material, de forma quase que instantânea.  

A capacidade de conferir o sentimento de estar presente na manifestação, 

inserindo a audiência no acontecimento está entre as características mais marcantes e 

que conferem maior popularidade às mídias alternativas (BRASIL e FRAZÃO, 2014). 

Porém, se por um lado o ambiente digital oferece possibilidades, de outro se configura 

como fator limitador do alcance destes grupos. Diferentemente das grandes empresas 

que habitam diversas esferas midiáticas — televisão, rádio, jornal, internet, revista, 

livros, cinema e etc. — os coletivos de mídia alternativa, principalmente os veículos 

independentes, ainda têm na internet o principal — se não único — canal de 

comunicação. É preciso destacar que a rede ainda não faz parte da realidade de todos, 

como sugere a última pesquisa brasileira de mídia, encomendada pela Presidência da 

República, em 2016. O estudo revelou que menos de 50% dos lares possuem acesso à 

internet no Brasil17. 

Esta constatação sugere um paradoxo: se o propósito da mídia independente é 

utilizar a comunicação como instrumento de luta das classes populares, como levar o 

                                                 

17
Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view>. Acesso em: 08 de 

julho de 2017 
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trabalho desenvolvido até o conhecimento dessa parte da população que não possui 

acesso à rede? Responder tal questionamento se mostra um desafio aos coletivos e 

também a esta pesquisa. Observa-se que algumas ações e projetos ensaiam uma 

aproximação fora do mundo digital, mas ainda limitados pelos recursos financeiros e 

pelo capital humano disponível.  

 

Considerações Finais 

Apesar de haver um grande número de estudos acerca das iniciativas de 

comunicação alternativa, são poucas as investigações que adentram as particularidades 

das diferentes expressões que estas assumem. Leonardo Custódio (2016) vai defender 

que um jornal comunitário não pode ser compreendido da mesma forma que um grupo 

independente, que também não será igual a um canal ligado ao movimento estudantil, 

por exemplo.  

Ainda são poucos os estudos que tenham como centro de sua investigação um 

veículo independente e/ou o midiativista. Também não são muitos os trabalhos que 

buscam observar e compreender a atuação prática exercida por este ‘novo jornalismo’. 

Durante as entrevistas, os próprios personagens ressaltaram a importância da 

aproximação entre a prática independente e o conhecimento acadêmico da 

comunicação, como um encontro capaz de sugerir novas perspectivas teóricas e técnicas 

para os dois lados.  

O fenômeno que se desenvolve hoje nas ruas de todo país dificilmente poderá 

ser compreendido apenas do ponto de vista do jornalismo, sugerindo uma abordagem 

interdisciplinar, em diálogo com outros campos do saber, como a sociologia, a 

antropologia, a política e a história. Propor pensar este movimento não é apenas discutir 

sobre modos de produção e consumo de conteúdo na internet ou sobre as novas práticas 

e atores da comunicação. Com uma intenção ainda mais profunda, trata-se de um novo 

modo de estar no mundo e percebê-lo. (GOMES, 2016). 

Diante da complexidade desse quadro e das muitas perspectivas possíveis, o 

livro-reportagem apresentou-se como o formato jornalístico mais adequado à proposta 

deste trabalho. Isso porque suas características possibilitam um panorama mais amplo e 

profundo do tema, mantendo uma linguagem simples e acessível, alcançando um 

público vasto e diversificado. Sobre o papel desempenhado pelo livro-reportagem, Lima 

(1993) afirma que ele:  
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desempenha uma função aparente de informar e orientar em 

profundidade sobre ocorrências sociais, episódios factuais, 

acontecimentos duradouros, situações, ideias e figuras humanas, de 

modo que ofereça ao leitor um quadro da contemporaneidade capaz de 

situá-lo diante de suas múltiplas realidades, de lhe mostrar o sentido, o 

significado do mundo contemporâneo. Essa função aparente, ou 

declarada, pode se manifestar em diferentes níveis e em dois sentidos. 

De tal modo que a profundidade pode se dar horizontalmente – 

sentido extensivo –, verticalmente – sentido intensivo – ou numa 

mescla de ambos (LIMA, 1993, p.37). 

 

Para o segundo semestre de 2017, planeja-se expandir as entrevistas e a 

observação de campo para outros veículos de mídia independente com atuação no Rio 

de Janeiro. Estabelecer uma ponte até estes coletivos tem esbarrado em uma resistência 

gerada por um sentimento de insegurança vivenciado por estes grupos. Nesse sentido, a 

pequena rede já formada durante os primeiros passos desta pesquisa tem-se mostrado 

importante para estabelecer o contato com mais veículos.  

Pensando em ampliar as perspectivas sobre o fenômeno estudado, a leitura de 

bibliografia e o diálogo com especialistas de outras áreas é um passo importante para 

conferir ao livro-reportagem a horizontalidade citada por Lima (1993). Dentro desse 

conjunto de fontes, estão também os atores que compõem a multidão, isto é, o grupo 

heterogêneo que participa das manifestações de rua no Rio de Janeiro. Pretende-se 

investigar como se relacionam e o que pensam acerca da atuação da mídia independente 

na cobertura dos protestos.  

Por fim, ressalto que o presente estudo é apenas um começo, uma análise 

primeira que tem a intenção de contribuir para a prática da comunicação independente. 

O trabalho visa também registrar os importantes acontecimentos políticos e sociais em 

curso no país e, sobretudo, no Estado do Rio de Janeiro, reconhecendo nas 

manifestações populares uma importante forma de expressão da democracia. Nesse 

cenário, pretende-se instigar uma reflexão sobre o papel da mídia na compreensão e no 

próprio desenrolar dos acontecimentos.  
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