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RESUMO 
 

 

 

O objetivo deste projeto é a elaboração de um estudo comparativo sobre as narrativas 

audiovisuais produzidas pelos movimentos sociais brasileiros contemporâneos, com 

especial interesse nas práticas coletivas em rede e na repercussão política das estratégias 

comunicativas envolvidas. Surgidos em meio à onda de ativismo global dos anos 2008 e 

2012, esses movimentos produzem e disseminam narrativas originadas na cibercultura, 

permeadas pelas linguagens, estetizações e práticas próprias das artes performáticas, da 

cultura pop e mesmo da publicidade. Nesse contexto, distribuídos a partir da plataforma 

YouTube ou da rede social Facebook, os vídeos produzidos por manifestantes, 

testemunhas, jornalistas independentes ou midiativistas passaram a constituir expressões 

relevantes para sustentar a coesão e a continuidade das mobilizações ou protestos. As 

narrativas compartilhadas nas redes sociais, segundo a hipótese aqui desenvolvida, são 

cruciais para a compreensão das mobilizações políticas contemporâneas e os seus 

desdobramentos. Assim, para compreender as estratégias ativistas de comunicação em 

rede, este projeto contempla a coleta, seleção e análise de vídeos que apresentem 

performances realizadas em mobilizações. O estudo do impacto dessas experiências sobre 

a mídia corporativa e a incidência de novas mobilizações será subsidiado pela 

visualização de dados públicos referentes às redes de vídeos relacionados pelos 

algoritmos da plataforma YouTube. 

 

 

Palavras-chave: Ativismo. Performance. YouTube. Democracia. Participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 O objetivo deste relatório é descrever as atividades pertinentes à realização do 

projeto de pesquisa “Narrativas Digitais & Democracia: um estudo sobre os vídeos 

performáticos”, que foi desenvolvido pela bolsista de pós-doutorado Simone do Vale 

entre novembro de 2017 e dezembro de 2018 sob a supervisão da Professora Doutora 

Andrea Medrado.  

 Com essa finalidade, o relatório está dividido em três seções. Em relação ao 

cronograma proposto originalmente, a primeira parte descreve os resultados alcançados e 

o atual estágio de desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, apresenta-se uma avaliação 

geral do trabalho realizado durante o estágio pós-doutoral, levando em consideração os 

aspectos que favoreceram o desenvolvimento da pesquisa. Na segunda parte, o relatório 

apresenta a produção intelectual decorrente da pesquisa, incluindo trabalhos já 

publicados, aceitos para publicação, submetidos e apresentados em congressos. Esta 

seção apresenta, ainda, o detalhamento da participação da pesquisadora em eventos 

científicos nacionais e internacionais.   

 Finalmente, a quarta seção consiste dos produtos das atividades realizadas ao 

longo do estágio, que são apresentados nos anexos.  Até o momento em que este relatório 

foi escrito, os produtos decorrentes da pesquisa são os seguintes: 

 

1. Projeto de pós-doutorado apresentado ao PPGMC/UFF em 2017 

2. Artigo em inglês publicado em periódico internacional (não indexado) 

3. Artigo submetido a periódico nacional indexado (qualis B1) 

4. Capítulo de livro publicado (nacional) 

5. Capítulo de livro aceito para publicação e no prelo (internacional) 

6. Capítulo de livro aceito para publicação e no prelo (nacional) 

7. Artigo publicado em anais (nacional) 

8. Programa da disciplina ministrada na Pós-Graduação (PPGMC) 

9. Programa da disciplina ministrada na Graduação (GCO-UFF) 

 



 

1. Resultados alcançados e estágio de desenvolvimento da pesquisa 

 

 O plano de trabalho foi dividido em quatro etapas implementadas e concluídas no 

prazo previsto, a saber: 1) Revisão teórica sobre os conceitos de movimento social, 

sociedade civil e democracia; 2) Coleta, catalogação e visualização das redes dos vídeos 

selecionados; 3) Análise das redes e vídeos individuais; e 4) Elaboração do relatório final. 

 Assim, em relação ao plano de atividades proposto em setembro de 2017 ao 

PPGMC-UFF, a pesquisa se encontra no seu estágio final de desenvolvimento. Neste 

sentido, é necessário ressaltar que dois trabalhos apresentados e debatidos em congressos1 

estão em fase de finalização para serem submetidos nos próximos meses a periódicos 

indexados da área de Comunicação (um nacional e o outro internacional). A revisão se 

tornou necessária mediante o diálogo com pesquisadores brasileiros e estrangeiros. A 

partir dos comentários recebidos nos encontros científicos, e da revisão de literatura 

disponível sobre o tema do projeto, a discussão do conceito de “participação” 

(CARPENTIER, 2018; ERIKSSON, 2018) se tornou fundamental para a análise da 

comunicação ativista de caráter popular tal como mediada pelos algoritmos das 

plataformas digitais.  

 Quanto às metas estabelecidas no projeto original, os estágios de produção da 

pesquisa consistem dos seguintes objetivos específicos: 

 

1) Analisar a relação entre a incidência das mobilizações contemporâneas no Brasil e o 

papel desempenhado pelos vídeos ativistas; 

2) Demonstrar que a articulação entre os elementos carnavalescos/performáticos das 

narrativas ativistas indicam uma profunda transformação do sentido atribuído à ideia de 

“participação política” nos regimes democráticos; 

3) Discutir as possíveis construções sociais motivadas a partir da interação com as 

produções audiovisuais estudadas; 

                                                
1 A saber, DO VALE, Simone. Em busca da Terra sem Males: Performance & ativismo indígena no 

YouTube, VII Encontro ULEPICC-Brasil. Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018 e DO 

VALE, Simone. Slam Poetry and media activism in Rio de Janeiro: a study of the videos posted to the 

Facebook page Poetas Favelados. Cultures of Participation, School of Communication and Culture, 

Aarhus University, Aarhus, Dinamarca, 2018. 

http://lattes.cnpq.br/6717365202904903
http://lattes.cnpq.br/6717365202904903
http://lattes.cnpq.br/6717365202904903


 

4) Produzir dois artigos para publicação em periódicos científicos nacionais da área de 

Comunicação; 

5) Produzir um artigo em inglês para publicação em periódico científico internacional 

indexado da área de Comunicação; 

 A partir das análises das redes de vídeos para os trabalhos produzidos durante o 

estágio,  porém, tornou-se necessário reestruturar os objetivos para incluir o problema da 

mediação exercida pelo sistema de recomendações do YouTube. É preciso enfatizar que a 

solução metodológica encontrada para avaliar o problema da mediação do conteúdo 

distribuído na plataforma demonstrou que, mais do que uma simples análise dessas 

narrativas midiáticas, é fundamental compreender a lógica (e, consequentemente, as 

políticas) segundo a qual as plataformas comerciais online dispõem desse conteúdo para 

os seus usuários2. Desse modo, após a elaboração dos trabalhos apresentados em anexo 

aqui,  em especial a partir da observação das planilhas com as playlists recomendadas 

pelo YouTube conforme experimentado de forma ainda incipiente em Do Vale (2017)3,  

os objetivos específicos do projeto de pesquisa foram reformulados da seguinte maneira: 

 

1) Analisar a relação entre a incidência das mobilizações contemporâneas no Brasil e a 

prática popular de produção dos vídeos ativistas; 

2) Demonstrar que a articulação entre os elementos carnavalescos/performáticos das 

narrativas ativistas indicam uma profunda transformação do sentido atribuído à ideia de 

“participação política” nos regimes democráticos contemporâneos; 

3) Discutir as possíveis construções sociais motivadas a partir da interação com as 

produções audiovisuais estudadas; 

4) Avaliar o papel mediador das plataformas digitais na distribuição e consumo dos 

vídeos ativistas performáticos, considerando a economia política dessas empresas de 

comunicação; 

5) Produzir dois artigos para publicação em periódicos científicos nacionais da área de 

Comunicação; 

                                                
2 C.f. MEDRADO, Andrea; DO VALE, Simone & CABRAL, Adilson. Connective Politics, Videos and 

Algorithms: YouTube’s Mediation of Audiovisual Political Communication. IN: VENETI, A.; 

JACKSON, D. & LILLEKER, D. (org.) Visual Political Communication. Londres: Palgrave McMillan.  

3 C.f. DO VALE, SIMONE. The Pussy Riot Meme: Performative storytelling in digital feminist 

narratives. Eikon journal on semiotics and culture, p. 27-36, 2017. 

http://lattes.cnpq.br/6717365202904903


 

6) Produzir um artigo em inglês para publicação em periódico científico internacional 

indexado da área de Comunicação; 

 

 Originalmente, o objetivo geral da pesquisa se restringia à análise do potencial do 

midiativismo de caráter popular para o fortalecimento da participação democrática no 

Brasil. Assim, a proposta consistia da compreensão dessas narrativas audiovisuais como 

táticas performáticas no contexto das mobilizações ocorridas no país entre os anos de 

2012 e 2016,  considerando a mediação da ideia de “participação política” nas 

plataformas digitais. Levando em consideração a incidência e o alto índice de 

compartilhamento desse tipo de conteúdo durante períodos de instabilidade política, a 

principal questão abordada pelo projeto, portanto, enfocava o potencial de transformação 

social dos vídeos performáticos distribuídos a partir do YouTube.  

 Contudo, ao longo da investigação, constatou-se que, antes de uma simples 

análise das narrativas performáticas populares como alternativa ao discurso político 

convencional, isto é, da forma e conteúdo dessas comunicações, é imperativo refletir 

sobre a questão da mediação automatizada das plataformas (ainda pouco explorada no 

Brasil). Assim, a partir dessa reformulação, além do capítulo de livro escrito em parceria 

com a Professora Doutora Andrea Medrado, supervisora do estágio pós-doutoral, e o 

Professor Doutor Adilson Cabral, que será publicado pela editora Palgrave McMillan, 

pretende-se que os resultados finais sejam publicados parcialmente nos dois outros 

artigos previstos no plano de trabalho.  

 

1.1. Atividades de Pesquisa 

 

 No âmbito do PPGMC/UFF, o desenvolvimento da pesquisa foi amplamente 

beneficiado por uma série de fatores. Entre eles, destaca-se a necessária radicalização do 

próprio conceito de “cotidiano” (HIGHMORE, 2002) no contexto da pesquisa. A partir da 

articulação explícita do conceito de “cotidiano” em relação às práticas estudadas, não 

apenas as noções de “carnavalesco” (BAKHTIN, 1999) e “performance” (BOAL, 2006) 



 

se tornaram mais claras, como a própria perspectiva da prática de produção dos vídeos 

selecionados pôde ser melhor compreendida4. 

 Outro fator que beneficiou o trabalho foi o seu enquadramento na linha de 

pesquisa Políticas, Discurso e Sociedade, cuja perspectiva acerca das dinâmicas da 

comunicação digital permitiram o avanço significativo da estrutura do trabalho como um 

todo. Destaca-se a supervisão criteriosa e inspiradora da Professora Doutora Andrea 

Medrado, que, por meio de discussões valiosas, proporcionou as condições necessárias 

para o desdobramento das questões teóricas e metodológicas envolvidas no projeto. 

Também é necessário enfatizar a importância da integração do trabalho ao grupo de 

pesquisa EMERGE, cujo debate acerca da comunicação comunitária e da economia 

política dos meios amparou a reflexão sobre o problema da mediação imposto pela 

exploração comercial das plataformas digitais por empresas restritas (a saber, Google e 

Facebook). 

 Ao lado das atividades de pesquisa, as atividades de ensino promovidas no âmbito 

do programa também cooperaram para o aprofundamento das questões teóricas, além de 

permitir a cooperação e o intercâmbio com as pesquisas conduzidas pelos mestrandos do 

PPGMC e outros programas que participaram do curso Midiativismo, Participação e 

Democracia, oferecido no primeiro semestre de 2018. No âmbito da graduação, também 

foi possível debater o tema do projeto e compartilhar as reflexões envolvidas por meio da 

disciplina Teorias da Comunicação e da Informação, cujo programa também se encontra 

em anexo.  

 

2. Produção intelectual 

Artigos em periódicos 

 

  (Internacional) 
  Publicado: DO VALE, SIMONE. The Pussy Riot Meme: Performative 

storytelling in  digital feminist narratives. Eikon journal on semiotics and culture, p. 27-

36, 2017. 

 

  

                                                
4 C.f. DO VALE, Simone. Sabotagem sem massagem na mensagem: poesia, performance e práticas 

lúdicas de resistência. In: Anais Do I Colóquio Mídia, Cotidiano E Práticas Lúdicas. Niterói: 

PPGMC/UFF, 2018. p. 275-290. 

http://lattes.cnpq.br/6717365202904903


 

(Nacional) 
Submetido (data de submissão: 20/07/2018. Situação atual: em avaliação): DO VALE, 

 Simone. Sabotagem sem massagem na mensagem: poesia, performance e práticas 

lúdicas de resistência. 

  

Trabalhos apresentados em congressos:  
   

 (Internacional) 
 CABRAL FILHO, A. V. ; MEDRADO, A. M. L. ; DO VALE, Simone. 

Citizenship and Media Activism in Brazil: An Analysis of the Potential Articulations 

between Indigenous  Activists and the Movement of the Homeless Workers (MTST)?. 

Movements 2018/  IAMCR, Nottingham Contemporary, Nottingham, Inglaterra, 2018. 

  

 DO VALE, Simone. Slam Poetry and media activism in Rio de Janeiro: a study of 

the videos posted to the Facebook page Poetas Favelados. Cultures of Participation, 

School of Communication and Culture, Aarhus University, Aarhus, Dinamarca, 2018. 

 

 (Nacional)  
 DO VALE, Simone. Em busca da Terra sem Males: Performance & ativismo 

indígena no YouTube, VII Encontro ULEPICC-Brasil. Universidade Federal de Alagoas, 

Maceió, 2018. 

 

 DO VALE, Simone. Escrachos: midiativismo, narrativa política & Carnavalesco. 

VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano, UFF, Niterói, 2018.  

 

 DO VALE, Simone. Sabotagem sem massagem na mensagem: poesia, 

performance e práticas lúdicas de resistência. I COLÓQUIO MÍDIA, COTIDIANO E 

PRÁTICAS LÚDICAS, PPGMC/UFF, 2017. 

 

Participação em Mesas Redondas e palestras: 

 

 DO VALE, Simone. Mesa: Competências informacionais, estéticas e 

comunicacionais do V Colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura (V 

CEPCC) e IV Encontro do EMERGE, Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018.  

 

 DO VALE, Simone. Inovação Digital e Audiovisual (Mesa Redonda), Rio 2C/Rio 

Content Market, FIRJAN, Cidade das Artes, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 DO VALE, Simone. Novas experiências: cinema e ambiente multiplataforma. 

Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 Trabalhos completos publicados em anais:  
 

 DO VALE, Simone. Sabotagem sem massagem na mensagem: poesia, 

performance e práticas lúdicas de resistência. In: Anais Do I Colóquio Mídia, Cotidiano E 

Práticas Lúdicas.  Niterói: PPGMC/UFF, 2018. p. 275-290. 

http://lattes.cnpq.br/6717365202904903
http://lattes.cnpq.br/6717365202904903
http://lattes.cnpq.br/6717365202904903
http://lattes.cnpq.br/6717365202904903
http://lattes.cnpq.br/6717365202904903
http://lattes.cnpq.br/6717365202904903


 

Capítulos de livro: 
 

 (Nacional) 
 Publicado: DO VALE, Simone. Primeiramente, Fora Temer: Performances 

ativistas no  noticiário ao vivo. In: Antônio Augusto Braigh;Cláudio Humberto Lessa; 

Marco Túlio  Câmara. (Org.). Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática. 

1ed.Belo Horizonte:  CEFET-MG, 2018, v. 1, p. 456-474. 

 

 No prelo: DO VALE, Simone. Narrativas Transmídia: experiências lúdicas de 

 entretenimento audiovisual. IN: SCUCATTO, André (org.). Audiovisual. Editora: 

FIRJAN, Rio de Janeiro. 

 

 (Internacional) 
 No prelo: MEDRADO, Andrea; DO VALE, Simone & CABRAL, Adilson. 
Connective Politics, Videos and Algorithms: YouTube’s Mediation of Audiovisual Political 

Communication. IN: VENETI, A.; JACKSON, D. & LILLEKER, D. (org.) Visual 

Political Communication. Londres: Palgrave McMillan.  
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I. RESUMO 
 

O objetivo deste projeto é a elaboração de um estudo comparativo sobre as narrativas 

audiovisuais produzidas pelos movimentos sociais brasileiros contemporâneos, com 

especial interesse nas práticas coletivas em rede e na repercussão política das estratégias 

comunicativas envolvidas. Surgidos em meio à onda de ativismo global dos anos 2008 e 

2012, esses movimentos produzem e disseminam narrativas originadas na cibercultura, 

permeadas pelas linguagens, estetizações e práticas próprias das artes performáticas, da 

cultura pop e mesmo da publicidade. Nesse contexto, distribuídos a partir da plataforma 

YouTube ou da rede social Facebook, os vídeos produzidos por manifestantes, 

testemunhas, jornalistas independentes ou midiativistas passaram a constituir expressões 

relevantes para sustentar a coesão e a continuidade das mobilizações ou protestos. As 

narrativas compartilhadas nas redes sociais, segundo a hipótese aqui desenvolvida, são 

cruciais para a compreensão das mobilizações políticas contemporâneas e os seus 

desdobramentos. Assim, para compreender as estratégias ativistas de comunicação em 

rede, este projeto contempla a coleta, seleção e análise de vídeos que apresentem 

performances realizadas em mobilizações. O estudo do impacto dessas experiências sobre 

a mídia corporativa e a incidência de novas mobilizações será subsidiado pela 

visualização de dados públicos referentes às redes de vídeos relacionados pelos 

algoritmos da plataforma YouTube. 

 

 

Palavras-chave: Ativismo. Performance. YouTube. Democracia. Participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

II.– INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

 

 Particularmente nos últimos anos – sob o emblema da crise que abalou a 

economia norte-americana e de vários países da União Europeia – assistimos a uma 

intensa proliferação de mobilizações sociais, marchas, ocupações e protestos urbanos pela 

defesa de causas notavelmente diversificadas, embora relacionadas ao acirramento das 

políticas de viés neoliberal. A partir de estratégias comunicativas possibilitadas pela 

arquitetura dinâmica da Web 2.0, como o mecanismo de compartilhamento de conteúdo, a 

configuração multitudinária das redes consolidou um amplo espectro de práticas coletivas 

disseminadas em escala global. 

 No final dos anos 1990, os protestos organizados em rede se tornaram centrais 

para a compreensão das sociedades sob condições de globalização. Ao longo dos anos 

2000, a crescente complexidade e transnacionalização das mobilizações mediadas pelas 

redes digitais expandiram o campo de pesquisa dos Movimentos Sociais. Nesse sentido, 

as pesquisas em Comunicação adotaram a análise de redes para demonstrar a relação 

entre as tecnologias de informação e comunicação e as mobilizações populares. Porém, a 

maioria desses esforços tem se concentrado no estudo de conteúdos textuais, como 

postagens, tweets ou “hash tags”, por exemplo. 

 O conteúdo audiovisual representa a maior proporção do tráfego total da Internet5 

e, como não poderia ser diferente, os ativistas cada vez mais produzem, transmitem ou 

compartilham vídeos nas redes. Enquanto o número de usuários ativos do Twitter 

corresponde a 136 milhões de pessoas6, por exemplo, os vídeos postados no YouTube 

geram mais de um bilhão de visualizações diárias7.Além disso, gêneros não-factuais 

como os vídeo memes, virais e paródias se tornaram elementos dramáticos relevantes das 

                                                
5 CISCO (2015). Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019 White Paper. 

Web: < http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/ip-ngn-ip-next-generation- 

network/white_paper_c11-481360.html>. Acessado em: setembro, 2017. 

6  Bloomberg (2016).Snapchat Passes Twitter in Daily Usage 

<http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06- 02/snapchat-passes-twitter-in-daily-

usage>.Acessado em: setembro, 2017. 

7  YOUTUBE (2016). Statistics. <https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html>.Acessado em: 

setembro, 2017. 



 

narrativas ativistas, apesar de pouco explorados na especificidade das linguagens 

audiovisuais. 

 O objeto dessa pesquisa são os vídeos que podem ser descritos como 

“performáticos” em sentido estrito. Geralmente, os vídeos domésticos do YouTube são 

considerados “performáticos” quando evocam “modos de narrativa oral”(Burgess & 

Green: 2009) ou expressões artísticas (ex: dança, canto, etc.). Diferentemente, esta 

pesquisa se concentra nas performances realizadas durante protestos e mobilizações para 

posterior distribuição online que, orquestradas ou espontâneas, constituam táticas de ação 

direta nos moldes de experiências como o Dadaísmo, o Surrealismo, os Happenings de 

Allan Kaprow, o Acionismo e o Teatro Invisível, entre outras. 

 No contexto das redes ativistas, os vídeos performáticos tem se tornado cada vez 

mais importantes em termos de agência, participação e alcance. Um exemplo recente foi 

a performance 1000 Gestalten, realizada por mil ativistas em Hamburgo, Alemanha, 

durante o protesto contra as políticas neoliberais das elites financeiras globais presentes 

na reunião do G208. Ao tomar como objeto de estudo o papel desempenhado pelos vídeos 

performáticos em mobilizações sociais, esta pesquisa pretende explorar dimensões 

relevantes, embora pouco observadas, das mobilizações políticas em rede. A partir deste 

recorte, portanto, o principal objetivo desse projeto é evidenciar a influência dos vídeos 

ativistas sobre a dinâmica das mobilizações sociais urbanas.  

 As narrativas permeiam todos os aspectos da vida cotidiana sob a forma 

aparentemente natural das elaborações históricas, políticas e mesmo científicas (como 

advertiu Lyotard em A Condição Pós-Moderna). Narrativas são séries de eventos 

conectados por nexos de causalidade de modo a concatenar histórias que norteiam a 

experiência humana (Wake: 2006, p.14). A análise proposta neste projeto, porém, 

concentra-se nas especificidades das mídias e dispositivos digitais utilizadas para 

produzir, distribuir e acessar essas narrativas disponíveis nas mídias e plataformas online, 

enfatizando as relações que se articulam em torno delas. Consequentemente, a abordagem 

adotada para a análise dessas narrativas procura compreender, a partir dos vídeos 

                                                
8  Ver: Zumbis assombram o G20: Protesto artístico contra a cúpula das vinte maiores economias do 

mundo leva zumbis às ruas de Hamburgo <http://www.dw.com/pt-br/zumbis-assombram-o-g20/av-

39572898>. Acessado em: setembro, 2017. 

 



 

produzidos por ativistas, as relações complexas entre o regime de visibilidade das redes e 

as suas ramificações.  

Desse modo, a proposta é analisar essas narrativas ativistas como corpus que iluminam os 

dispositivos e mecanismos de poder aos quais elas correspondem. Sob essa perspectiva, 

as narrativas audiovisuais selecionadas serão compreendidas como dimensões marcadas 

por relações de poder, já que, em primeiro lugar, as mesmas redes e plataformas que 

possibilitaram as formas contemporâneas de ação política – além de empreendimentos 

comerciais que dependem de receita publicitária (Van Dijck: 2013) – são rastreadas e 

monitoradas por meio de atores artificiais a serviço de governos e corporações (Bruno: 

2013, p.8).  

 Contudo, seria problemático tentar analisar esse material produzido para o 

YouTube segundo os mesmos critérios estabelecidos para a literatura, o cinema ou a 

televisão porque as relações entre consumidores e produtores de mídias digitais são 

rigorosamente diferentes. As narrativas digitais permitem um grau de apropriação por 

meio do qual as fronteiras entre autor e espectador praticamente desaparecem. Como 

argumenta Paul Wake, a noção aristotélica de enredo linear e fechado foi colocada em 

cheque pelas práticas digitais de colaboração, co-criação e participação: no ambiente 

virtual, nenhum texto pode ser considerado completo (2006, p.15). Ficcionais ou não, 

narrativas são formas discursivas que transformam experiências em fenômenos 

apreensíveis (Polletta: 2006). Assim, podemos dizer que “narrativas políticas” são 

histórias por meio das quais governos, instituições, partidos, empresas, coletivos, 

associações ou indivíduos elaboram (e disputam) diferentes perspectivas sobre a 

distribuição de poder em uma determinada sociedade. Nesse sentido, a abordagem da 

análise aqui proposta é orientada pela ideia de “formações discursivas” introduzida por 

Michel Foucault, isto é, as narrativas audiovisuais ativistas serão problematizadas em 

termos de correlações entre objetos, enunciados, conceitos e escolhas temáticas (2008, 

p.43).  

 Tradicionalmente, a ideia de “participação política” é associada a um conjunto de 

práticas institucionalizadas como o voto ou a filiação partidária. Porém, as plataformas 

digitais possibilitaram formas diferentes de participação política, especialmente para os 

grupos em situação de desigualdade social (Shifman: 2013, p. 143). Torna-se necessário, 



 

portanto, buscar compreender essas formas não convencionais de participação política 

que, embora raramente consideradas como tal, são capazes de mobilizar a participação e 

a adesão de milhares de pessoas em torno de causas comuns no mundo inteiro.  

 O problema que inspira esta pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: no 

contexto das mobilizações em rede, como a noção de “participação política” é mediada, 

afetada e transformada pelas performances distribuídas a partir do YouTube? Como 

demonstrado por estudos nos campos da Comunicação, da Política de Confronto 

(Contentious Politics) e do Artivismo, a utilização de táticas performáticas por ativistas 

para atrair a atenção do noticiário não é nenhuma novidade (Duncombe, 2015; Reed, 

2005). Em 1930, por exemplo, o gesto de Gandhi durante a Marcha do Sal foi 

direcionado à imprensa presente no local9. No entanto, o caráter Carnavalesco do 

ativismo contemporâneo é inteiramente distinto (Shifman, 2013; Day, 2011; Gournelos, 

2011; Tilly, 2005; Reed, 2005). Em 1960 – muito antes da abertura da Internet comercial 

– a rotina de sit-ins encenada por quatro ativistas do Movimento pelos Direitos Civis no 

balcão de um restaurante que se recusava a servir negros repercutiu nos jornais 

universitários locais e, tabém por meio do boca a boca, atraiu a participação de outras 

50.000 pessoas em todo o Sul dos Estados Unidos (Polletta: 2006). Como o caso ilustra, 

apesar de altamente contagiantes, as performances ativistas da década de 1960, em sua 

maior parte, apelavam para situações realistas, mas isso não implica uma rigorosa 

separação: uma forma não exclui a outra ao longo de algum suposto processo evolutivo. 

Pelo contrário, o que comparece como diferença é a recorrência do Carnavalesco nas 

mobilizações contemporâneas. Em 1974, por exemplo, o coletivo dinamarquês Solvognen 

realizou a performance Julemandshæren – literalmente, um exército de Papais Noéis. 

Espalhados em diferentes lojas de departamento de Copenhague, os setenta participantes 

ofereciam presentes das prateleiras aos fregueses sem pagar por eles. Em 1978, quando 

uma série de revoltas juvenis sacudiram a Inglaterra, a dramaturga Ann Jellicoe 

desenvolveu um método chamado “Teatro Comunitário”. O objetivo era incentivar a 

                                                
9  Após 25 dias de caminhada rumo ao litoral, Gandhi recolheu um punhado de areia do mar para 

desafiar a lei britânica que proibia os indianos de extraírem sal, passando a ser imitado por 

manifestantes em outras regiões do país. 

 



 

participação inclusiva na montagem de peças para tentar abolir as diferenças de classe 

por meio de uma “atmosfera carnavalesca” (Kershaw: 1992).  

 Contudo, as performances ativistas contemporâneas são marcadas por uma 

qualidade festiva mais persistente (Reed: 2005). Em geral, o marco conceitual dessa 

transformação é atribuído à Batalha de Seattle10 - um experimento inovador em termos de 

mobilização em rede e performance carnavalesca, como demonstrado pela parada de 

ativistas fantasiados de tartarugas marinhas (Reed: 2005, Antoun & Malini: 2013).   

 Enquanto pesquisas no campo dos Movimentos Sociais e Política de Confronto 

defendem que os repertórios simbólicos desenvolvidos por ativistas são fundamentais 

para a compreensão das mobilizações políticas (Tilly: 2005; Reed: 2005; Johnston & 

Klandermans:2004), estudos recentes em Comunicação indicam que vídeos distribuídos a 

partir do YouTube exerceram uma influência significativa sobre o desdobramento de 

mobilizações sociais como observado durante a Revolução das Panelas, a Primavera 

Árabe, o Occupy Wall Street e as acampadas do 15-M (Shifman: 2013; Penney & Dadas: 

2013; Thorson et al: 2013; Castells: 2012; Bennet & Segerberg: 2012). Mas a revisão de 

literatura apontou uma lacuna a ser solucionada: a maioria dos trabalhos sobre as 

performances ativistas no YouTube classifica esses vídeos como textos midiáticos 

(Trilivaa et al, 2015), eventos isolados (Way, 2015) ou nós contingentes em redes que 

aparentam privilegiar os discursos eminentemente textuais como Twitter e Facebook 

(Thorson et al, 2013). De uma perspectiva diferente, portanto, esse projeto aborda os 

vídeos do YouTube como agentes em redes (ou agenciamentos) heterogêneas que 

intensificam a coesão das mobilizações sociais na dimensão narrativa. 

 

 

 III.– OBJETIVOS 
 

 O objetivo geral deste trabalho é produzir uma pesquisa ampla e aprofundada 

sobre as mobilizações urbanas no Brasil a partir da perspectiva dos vídeos ativistas e suas 

                                                
10  A série de protestos organizada por ativistas antiglobalização que conseguiu forçar o cancelamento da reunião da 

Organização Mundial do Comércio em Seattle, 1999. 

 

 



 

consequências sociais, políticas e culturais. Os estágios de produção desta pesquisa 

consistem dos seguintes objetivos específicos: 

 

1) Analisar a relação entre a incidência das mobilizações contemporâneas no 

Brasil e o papel desempenhado pelos vídeos ativistas; 

2) Demonstrar que a articulação entre os elementos 

carnavalescos/performáticos das narrativas ativistas indicam uma profunda 

transformação do sentido atribuído à ideia de “participação política” nos 

regimes democráticos. 

3) Discutir as possíveis construções sociais motivadas a partir da interação 

com as produções audiovisuais estudadas; 

4) Produzir dois artigos para publicação em periódicos científicos nacionais 

da área de Comunicação. 

5) Produzir um artigo em inglês para publicação em periódico científico 

internacional indexado da área de Comunicação. 

 

 

IV. – PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA 
 

O trabalho foi dividido em quatro etapas a serem implementadas e concluídas no prazo de 

um ano: 

1) Revisão teórica sobre os conceitos de movimentos sociais, sociedade civil 

e democracia. 

2) Coleta, catalogação e visualização das redes dos vídeos selecionados; 

3) Análise das redes e vídeos individuais; 

4) Elaboração do relatório final. 

 

V. - MATERIAL E MÉTODOS 
 

 As etapas iniciais do trabalho, acompanhadas da atualização do levantamento 

bibliográfico preliminar, consistirão de uma revisão aprofundada desse referencial teórico 

e da análise do conteúdo digital (vídeos), que será coletado e indexado em um acervo 

sobre o tema proposto. A metodologia interdisciplinar combina as abordagens dos 

Estudos de Mídia ao suporte dos chamados Estudos de Plataforma (Platform Studies)11, 

com o intuito de contribuir para a compreensão da produção de sentidos coletivos por 

meio das interações das redes.  

                                                
11 Para uma descrição detalhada desse campo de estudos que se diferencia da abordagem rigorosamente 

estatística dos Estudos de Grande Volumes de Dados, ver: Plantin JC. Lagoze C., Edwards P., Sandvig 

C., (2016) Infrastructure studies meet platform studies in the age of Google and Facebook. New 

Media & Society. 



 

 Para analisar textos midiáticos em contexto, os Estudos de Mídia naturalmente 

recorrem a diversas outras disciplinas, como a semiótica e a própria Ciência Política. 

Contudo, a análise de narrativas online requer a exploração de novas perspectivas como 

aquelas desenvolvidas por campos de pesquisa mais recentes, como as chamadas 

Humanidades Digitais ou os Estudos de Grandes Volumes de Dados. Consequentemente, 

para analisar os vídeos compartilhados a partir do YouTube no contexto das redes sociais, 

a abordagem aqui proposta utiliza dois softwares livres – YouTube Data Tools (YTDT)12 

e Gephi.  

 Primeiramente, o YTDT será usado para coletar os dados públicos referentes às 

redes de vídeos analisadas (visualizações, “curtidas”, reprovações, conexões e categoria). 

Em seguida, o Gephi transformará esses dados em grafos. Em virtude da sua 

especifidade, os vídeos serão coletados manualmente de acordo com os seguintes 

critérios: (1) cobertura das mídias corporativa e alternativas das mobilizações sociais; (2) 

busca por palavras-chave no YouTube Data Tools; (3) aplicação do filtro do YouTube 

para os vídeos mais visualizados.  

 Quanto aos aplicativos de análise de redes, porém, é necessário afirmar que, ao 

contrário dos grafos, as redes de vídeos do YouTube são entidades altamente instáveis. 

As estatísticas podem variar a qualquer momento sempre que um novo vídeo for 

armazenado na plataforma. Além disso, os parâmetros algorítmicos que caracterizam o 

comportamento do sistema de recomendações do YouTube são constantemente 

modificados para atender as necessidades comerciais da plataforma (Portilla et al, 2015; 

Van Dijck: 2013).   

 Da mesma forma, a própria programação dos aplicativos utilizados para extração 

de dados e visualização de redes também possui variáveis que podem criar uma série de 

vieses. Para evitar esse tipo de distorção, o Gephi será usado estritamente para a 

observação das redes de vídeos em relação às suas conexões com conteúdo relacionado. 

Assim, ao contrário de representar um fim em si mesmo, o método de extração de dados e 

análise de redes consiste de um importante subsídio para a contextualização da análise 

narrativa em relação à sua repercussão nas redes. Em vez de restrita aos aspectos textuais 

                                                
12 C.f.: Rieder, Bernard (2015). Introducing the YouTube Data Tools. Disponível em: 

http://thepoliticsofsystems.net/2015/05/exploring-youtube/ Acesso: setembro, 20187. 

 



 

das narrativas, a análise aqui proposta considera não apenas as peculiaridades das mídias 

digitais em comparação a outros formatos audiovisuais, mas os processos de circulação 

de cada um dos vídeos analisados sob a perspectiva das dinâmicas virais da cibercultura.  

 A fundamentação teórica do projeto, em complemento aos trabalhos de Foucault 

sobre poder, discurso, visualidade e conhecimento popular (savoir des gens), é sustentada 

por dois conceitos: Performance (Boal, 2006) e Carnavalesco (Bakhitn, 1999). Augusto 

Boal desenvolveu o Teatro do Oprimido durante a ditadura militar como um conjunto de 

táticas de ação direta. Para Boal, performance é uma tática política e disruptiva por meio 

da qual “atores e públicos se encontram no mesmo patamar de diálogo e poder” (2006, p. 

5). Complementando essa noção, Mikhail Bakhtin define o carnavalesco como a estética 

de resistência popular festiva em sociedades percebidas como fontes de opressão. Ao 

suspender provisoriamente as hierarquias que distinguem os poderes dos cidadãos 

comuns, o Carnaval “não reconhece qualquer distinção entre atores e espectadores” 

(1999,7- 8).  

 Um vídeo coletado em junho de 2013 durante a série de protestos contra o 

aumento da tarifa do transporte público em São Paulo ilustra como esses conceitos se 

tornaram imbricados no contexto das mobilizações em rede. A peça mostra um estudante 

parodiando a dança icônica de John Travolta no filme Embalos de Sábado à Noite antes 

de ser atingido por uma nuvem de gás. A filmagem original (esONiMma88E) foi 

armazenada no YouTube em 13 de junho de 2013 (Fig.1). Na mesma data, estava 

disponível uma versão (LmcLqlFk6Ac) que incluiu o tema musical do filme - Staying 

Alive, interpretada pelo grupo Bee Gees - ao fundo (Fig.2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Foram coletadas amostras de ambas as redes: 172 videos (nós) relacionados ao video 

esONiMma88E (fig.1) e 153 vídeos (nós) relacionados ao vídeo LmcLqlFk6Ac (fig.2). 

Enquanto esONiMma88E é listado na categoria Notícias & Política, a versão 

LmcLqlFk6Ac aparece na seção People & Blogs. A lista de vídeos relacionados obtida 

por meio do YTDT demonstrou que ambos os vídeos – no momento da leitura – estavam 

fortemente conectados a vídeos com conteúdo político. Porém, a versão com a canção 

dos Bee Gees obteve um número significativamente mais alto de visualizações e 

compartilhamentos em outras plataformas, além de comentários na imprensa13. Como o 

YouTube também é um poderoso motor de busca, ao aludir a referências da cultura pop, a 

paródia conseguiu engajar o sistema de recomendações da plataforma como um 

colaborador. 

 

 VI. – FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A avaliação dos resultados será realizada mediante a submissão dos artigos a 

periódicos científicos indexados da área de Comunicação e/ou Ciência Política. 
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ANEXO B: Artigo publicado em periódico (2017) 
 

The Pussy Riot Meme: Performative storytelling in digital feminist narratives 
 

Simone do Vale 

 

Abstract: Occupying the streets and expressing dissent in multitudes gathered in 

cyberspace networks became the logic of contemporary social movements. In addition, 

performance practices have been noticeably employed by activists in political narratives 

aimed at engaging support and mobilizing protests through social media platforms. 

Bearing not only the idea of performance as a disruptive tactic toward the perception of 

reality in everyday public spaces, but also as a political practice, Pussy Riot is ad- dressed 

here as a feminist narrative meant both for the streets and digital screens. 

Keywords: Pussy Riot, Feminism, Activism, Social Media, Performance. 

 

“Those in the road, those in the road, make way! Who stays in- side? Come out! And on 

all lips let there be good words, holy words. Our custom for Dionysus, I will sing always 

for the god”. 

[The Bacchae, Euripides, c. 405 BC] 

 

“Revolt in Russia – Riot! Riot! Take to the streets, live on the red, set free the rage of 

civil anger”. 

[Putin Got Scared, Pussy Riot, 2012] 

 

 Feminist grassroots activists have been increasingly experimenting with cyber 

culture performative genres such as memes, trolling, and stunts. It is specially the case of 

Russian collective Pussy Riot, whose earlier activism strategy in years 2011-2014 

involved performing a masked, electro punk band in a series of video clips uploaded to 

YouTube. 

 Their tactics for voicing dissent were distinct from the ones seen in St. Petersburg 

and Moscow streets during the Snow Revolution - the surge of demonstrations in reaction 

to Putin’s reelection to a third term as president1. Instead of carrying placards or shouting 

slogans, Pussy Riot has chosen to combine daredevil street performances and Riot Girl 

aesthetics into music clips. Although they can’t be said to have reversed the political 

situation in Russia, their strategy proved to be successful in the sense that it has rendered 

local effects of sexism and authoritarianism globally visible. In contrast with the factual 

accounts behind each arrest of individual dissenters at that time2, the Pussy Riot story has 

swept the international media despite receiving poor local coverage, which, in addition, 

was ostensibly marked by anti-feminist rant (Steinholt: 2013; Sperling: 2014). 



 

 Traditionally, political participation has been understood as strictly 

institutionalized practices, but different forms of participation have been brought about 

by the emergence of virtual platforms (Shifman: 2013, p. 143). In this paper, I argue that 

the Pussy Riot case is illustrative of how performative, digital storytelling can enable non 

traditional forms of political agency for disenfranchised groups. Therefore, this paper 

addresses Pussy Riot’s communication strategies neither as isolated performances nor vi- 

deos, but as a broader digital narrative open to collective collaboration and replication – a 

feminist meme. 

 Even before the Internet, performative storytelling have played an effective role 

within activist networks dynamics as the memetic outbreak of restaurant sit-ins staged by 

the civil rights movement in 1960 has demonstrated (Polletta: 2006, p. 32; Shifman: 

2013, p. 178). However, differently from the realism evoked by their modern counterparts 

(Reed: 2004), contemporary activist performances express a distinctly festive logic. 

Moreover, their carnivalesque character indicates a profound shift toward the perception 

of the meaning ascribed to representative democracy under globalizing conditions, 

particularly after the 2008 financial crisis (Bennett and Segerberg: 2012). These 

carnivalesque processes have come into play particularly when the embodiment of the 

invisible but ubiquitous powers of the global financial elite as represented by the summits 

of entities such as the World Trade Organization, the International Monetary Fund, or G-8 

became the target of antiglobalization movements in the late 1990’s (Badiou: 2012; Tilly: 

2005).  Hence, this study is supported by four major concepts: Carnival (Bakhitn, 2008); 

Performance (Boal, 2006), Narrative (Polletta, 2006), and Video Meme (Shifman: 2013). 

Combined, they provide a framework for addressing the issues entangled in Pussy Riot’s 

digital feminist narrative. Firstly, according to Mikhail Bakhtin, in Medieval times, 

Carnival became an official space where seriousness was temporarily abolished. Through 

this aesthetics of “festive resistance”, peasants could perform themselves in some sort of 

“second world” where discursive boundaries were suspended (2008, pp. 7- 8). Secondly, 

in consonance with Bakhtin’s notion of the carnivalesque, performance as de- fined by 

Augusto Boal also consists of a political, spatial concept; it is a disruptive tactic through 

which, “Actors and audience meet on the same level of dialogue and power” (2006: p. 5). 

Thirdly, narratives are sequences of events causally connected in order to constitute a 



 

story (Polletta: 2006). Political narratives thus can be defined as the stories told by 

governments, parties, institutions, corporations, and/or citizens in order to make sense, 

legitimate, or confront certain distributions of power. Consequently, feminist narratives 

are stories aimed at confronting gendered articulations of power. Considering political 

narratives not merely as content, but as relations, Francesca Polletta argues that, 

“More than other discursive forms, narrative demands an 

effort of interpretation. Following a story means more than 

listening: it means filling in the blanks, both between 

unfolding events and between events and the larger point 

they add up to” (2006, viii). 

 

 Adding to the understanding of narratives as discursive forms that require an 

active participation from the reader3, in order to analyze the feminist narrative produced 

by Pussy Riot videos, I employ Limor Shifman’s approach to YouTube memes as a 

narrative genre whose ambiguity and lack of closure triggers processes of imitation, 

hence inviting for collective co-creation of personalized versions. As Shifman has 

defined, video memes are the practice of replicating polysemic texts perceived as open to 

multiple interpretations and simple to imitate (2013, pp. 107- 110). Hence, a digital meme 

is not a unity in itself in the sense of a given original text which inspires countless 

repetition – a meme only exists as such as repetition, as the collectively produced mosaic 

of its hundreds, thousands, and even million replications. Therefore, in terms of political 

agency, 

“Memes thus expand the range of participatory options in 

democracies: citizens can express their political opinions in 

new and accessible ways, engage in heated debates, and 

enjoy the process to boot. But in nondemocracies, Internet 

memes are not just about expanding discursive 

opportunities—they may represent the idea of democracy 

itself” (Shifman: 2013, p. 173). 

 

 Although by no means this is intended as a thorough ap- proach to Big Data 

analysis, this work was also supported by the use of YouTube Data Tools (YTDT) and 

Gephi for the visualization of a sample of the main Pussy Riot’s video network in 20124. 

Since their purpose was strictly elicit- ing insights for the theoretical analysis, the 

statistics fur- nished by the tool were used specifically to explore other possible 



 

interesting aspects provided by the comparison between Pussy Riot, Femen, and 

Slutwalk’s most viewed video’s networks by the time this paper was written. 

 

Performance as politics: the two masks of Dionysus  

 

 The 2010’s have witnessed a renewed interest in feminism as reflected in the 

production of films like Suffragette (2015), I am Femen (2014), Free Angela Davis 

(2013), Pussy Riot: a punk prayer (2013), Ukraine is not a brothel (2013), and The Punk 

Singer5 (2013). Together with the growing number of online campaigns to raise 

awareness about gender inequities, the global spread of the Slut Walk movement, and the 

largely publicized protests performed by the transnational group Femen, Pussy Riot is 

one of the recent experiences held accountable for spurring Feminism back into the 

public debate (Mendes: 2015, p. 32).  

 Pussy Riot decided to criticize the authoritarian backlash in Russia through 

audacious public performances intended as parts of music clips to be edited, mixed, and 

displayed at YouTube afterwards, such as “Release the Cobblestones” (Osvobodi 

Bruschatku), a video clip uploaded on November 6th, 2011, where they are seen playing 

on the top of a scaffold in a subway station in Moscow. On July 2012, however, Pussy 

Riot members Nadezhda Tolokonnikova, Yekaterina Stanislavovna Samutsevich, and 

Maria Alyo-khina were sentenced to two years in prison for engaging in “hooliganism 

motivated by religious hatred”: they have unauthorizedly entered the altar of the 

Orthodox Cathedral of Christ the Savior, Moscow, and performed the protest song “Punk 

Prayer” (Salovaara: 2014; Sperling: 2014; Schuler: 2013; Steinholt: 2013). As a result of 

the combination between the ensuing online campaigns demanding their release, popular 

demonstrations outside Russian consulates around the world, and extensive international 

“hard news” media coverage, the 1:53 minutes digital version of the actual forty-second 

“Punk Prayer” performance at the cathedral has reached 3,040,026 views at its original 

channel since March, 10th, 2012.  

 Publicly, Pussy Riot was perceived under an identity imbued with cultural 

affective memories evoking female rockers, the mystery surrounding masked bands, and 

superhero powers, but also the insurgent masquerade multitude from the movie based in 



 

Allan Moore’s graphic novel “V for Vendetta” (1982) as later “hacked” by Anonymous’ 

own political narrative. Mainstream artists like Madonna and Paul McCartney have 

joined the Free Pussy Riot campaign, thus enforcing the belief that they were an actual 

struggling alternative band when, in fact, Pussy Riot was foreigner at the local punk rock 

scene. Also, in Russia, politics and punk rock have followed separate paths after the post-

soviet transition in the 1990’s, although punk remained acknowledged as an aesthetic 

aimed at resistance (Steinholt: 2013).  

 According to the Amnesty International database, at least 5,100 protesters were 

arrested in Russia during the Snow Revolution. Indeed, from March 2012 throughout 

2014, the image of activists packed into a cage at Russian show trial broadcasts had 

become commonplace. The imprisonment of the three Pussy Riot members, though, has 

particularly ignited expressions of global solidarity. At Backtweets.com, a manual 

tracking of hashtags used by the Free Pussy Riot campaign had returned a result of 

32,300 archived tweets for #freepussyriot; 82,800 for #pussyriot; 104,000 tweets for 

#PussyRiot, and 4,140 for #PunkPrayer. A dense cross-borders network of online support 

has clustered around their case, connecting a wide variety of nodes ranging from blogs, 

video channels at YouTube, Facebook and Wikipedia pages to mainstream papers and 

major human rights organizations (Salovaara: 2014, p. 473). Through the use of colorful 

balaclavas, the masked characters from their video clips were recreated during 

demonstrations, but also in flash mobs and performances specially produced for 

YouTube.  

 As an unfolding of the groundbreaking events occurred during the WTO summit 

in Seattle, 1999, reclaiming the public space for collective action has elicited an 

expanded repertoire of performance practices deeply intertwined with cyber culture 

genres. The Battle of Seattle was a relevant experiment of digitally networked action as 

expressed in the successful activist usage of web cameras, wireless devices, and an 

electronic sit-in, but also in the carnivalesque performances of the sea turtles parade later 

replicated in a wide variety of themes in political mobilizations (Reed: 2004). Lance 

Bennett and Alexandra Sergeberg have defined these practices as connective action – the 

digitally networked dynamics of interpersonal collective action as enabled by the 

emergence of the Web 2.0 platforms and mobile technologies (2012). Intimately 



 

associated with cyber culture repertoires, memetic performances hence play a significant 

role in communicating political content, which in the context of connective action 

becomes intrinsically personalized by the addition of each participant’s own story 

(Shifman: 2013, p.156; Bennett and Sergeberg: 2012).  

 Previous studies in contentious politics argue that the symbolic repertoires 

developed by activists as means to claiming political transformations are vital for the 

further understanding of social movements (Tilly: 2005; Reed: 2004; Johnston & 

Klandermans: 2004). More recent researches indicate that the combination between 

social media and audiovisual narratives have a definitive influence on the course of 

mobilizations as it was observed during the Kitchenware Revolution, the Arab Spring, 

Occupy Wall Street, and 15-M (Shifman: 2013; Penney and Dadas: 2013; Castells: 2012; 

Badiou: 2012; Bennet and Segerberg: 2012).  

 In addition to the ubiquity of mobile screens and wireless technologies, 

audiovisual content came to account for the largest share of the Internet traffic6. 

Unsurprisingly, social movements and grassroots activists also have been producing and 

distributing videos across social media platforms. They integrate narratives that provide 

an array of values, objectives, and representations that - once collectively legitimated – 

add to activist networks cohesiveness, thus playing an essential role toward the repeated 

occurrence of protests (Antoun & Malini: 2013; Shifman: 2013; Bennett and Segerberg: 

2012; Badiou: 2012; Castells: 2012; Polletta: 2006).  

 In her study of the Pussy Riot narrative, in order to distinguish contemporary 

activism, Inka Salovaara defines it as “affective activism”, a continuous assemblage of 

humans, affects, performances, technological agents, and political memories that 

articulate both urban and virtual environments in the creation of topological, digital 

spaces by a given network community (2014, p.474).  

 However, this definition poses two problems. Firstly, protocols, algorithms, and 

recommendation systems play a far more active part in connective action than this 

understanding of digital platforms may imply (Van Dijck: 2013; Galloway: 2004). If we 

consider network communities’ digital archives as places, thus we have to acknowledge 

that algorithms not only organize but also hierarchize these spaces. Besides being a social 

media platform, YouTube is also a powerful search engine and a commercial endeavor. 



 

This means that, the same video, edited in the exactly same length, may not receive the 

same scale of visibility at two different but equally densely connected channel networks. 

One has to trigger the YouTube algorithm as a cooperative actor; social media platforms 

are not a context where all forces – human and non-human – can be said to be assembled 

in equal terms. In this sense, assembling processes alone do not answer for the visibility 

or propagation scale of any digital narrative. Like Facebook, YouTube depends on user 

generated content, but this content, as well as its networked connections, are manipulated 

by constantly shifting algorithms accordingly to these platform’s own commercial 

objectives toward advertising revenues (Van Dijck: 2013, p.88).  

 Secondly, even though affect is a strong component of contemporary activist 

narratives, it can’t be said that it accounts for the distinction between pre-digital and 

digital forms of contentious politics. This standpoint disregards the fact that affect as well 

as media contagion effects were also present in modern social movements’ dynamics and 

that these dynamics were also shaped by the existing media. The performance originally 

intended for the press which led to the unfortunate death of suffragette Emily Wilding 

Davison during the 1913 Derby race in London speaks for itself.  From a different 

standpoint, Bennett and Segerberg stress that online platforms work as organizing agents 

in digital mediated mobilizations, thus acknowledging further cultural transformations 

toward new collaborative and personalized forms of participation in collective action 

(2012, p. 752). Indeed, among the factual accounts, the viral and memetic videos 

featuring performances such as flash mobs, protest songs, stunts, and masquerades have 

assumed a significant role in social movements’ political narratives (Shifman: 2013; 

Castells: 2012; Day: 2011; Reed: 2004). While the employment of performative tactics 

by activists is not a novelty (Boal, 2006; Reed, 2005; Johnston & Klandermans, 2004), 

the transnational, carnivalesque character of contemporary activist narratives is 

fundamentally different (Shifman: 2013; Antoun and Malini: 2013; Day: 2011; Tilly: 

2005).  

 While the hashtag #freepussyriot have remained on Twitter’s trending topics, the 

epidemic spreading “balaclavamania” mobilized masked rallies opposite to Russian 

embassies around the world but, it has also sparked creative performances such as videos 

in the mimicking language of the Harlem Shake, and stunts like the topping of soviet 



 

memorials with colorful hoods7. Through a combination of performative storytelling and 

connective action, Pussy Riot became a meme.  

 In this sense, the mask, both consolidated as a symbol of multitudinary protests by 

the Zapatista Liberation Army and Anonymous, was Pussy Riot’s trump card: although 

their actual stunts were too bold to be easily replicated, the mask - not only quite simple 

to create and fun to wear as in Carnival - evokes deeply entrenched meanings as a source 

of power. Rather than a means to concealing one’s identity for protective measures in 

repressive regimes - or for impunity, as in the case of the abominable Ku-Klux-Klan 

rallies - the protester mask symbolizes ideals of togetherness and equality. Moreover, it 

symbolizes an idea of power in togetherness. As Slavoj ŽiŽek has commented, the Pussy 

Riot balaclavas have expressed the notion of de-individualization (2012).  Unlike 

Femen’s controversial enlisting norms and disregard for difference, Pussy Riot’s masked 

performances openly embodied a playful, carnivalesque idea of multitude. Although 

multitude is nevertheless a class concept (the proverbial 99%), it considers society as 

multiple identities entangled in assorted spheres of socially mediated value production, 

including linguistic productions in cyberspace. Therefore, however the multitude concept 

regards everyone as workers to some extent, it does not address the factory model as the 

epicenter of contemporary value production. Multitude, thus, is a political concept that 

dismantles and replaces modern abstract notions such as people and nation or even 

gender (Negri and Hardt: 2005).  

 In order to better clarify these shifts in contemporary activist narratives, it is 

necessary to trace a brief genealogy of the relationship between Carnival, performance, 

and politics. In fifth century Athens, after Cleisthenes’ democratic reforms, on the early 

spring holiday, when the vines were pruned and the wine fermented, City Dionysia - a 

celebration marked by lively musical processions, dithyramb contests, dances, and ritual 

sacrifices shared between gods and men - harbored no exceptions for neither slaves, 

foreigners nor women, all of them individuals to whom it was denied a role in the 

political assemblies. During City Dionysia, women were allowed to leave the domestic 

confines and gather at the Mount Parnassus to sing and dance into an ecstatic, whirling 

trance, as though leaving their individuality behind. These female worshipers of 



 

Dionysus, or bacchae, were also called maenads (mainas; mad woman) after the god 

himself, Dionysus, the mainomenos (Rehm: 2005; Beer: 2004).  

 The god of fertility, but also of intoxication, Dionysus is mostly regarded by his 

inherent duality. Yet, Dionysus’ ambivalence resides less in the altered states ascribed to 

alcohol ingestion than in the Greek moral abjection concerning the excesses (hybris). 

Represented as the forces of nature itself, both nurturing and hazardous, Dionysus is 

constantly shifting on the thresholds between benevolent and destructive powers. Being 

himself a hybrid, a son of Zeus and a mortal woman, two faced Dionysus is thus the god 

of pathos, comedy and tragedy. Hence, theatrical performance - as spectacle and also 

political strategy - has originated in his popular Athenian cults.  Since the abolition of 

tyranny, the most significant aspects of Athenian life grew increasingly performatic and 

by its turn, tragedy assumed an important part in politics. Tra-gedies staged the likely 

sorts of social conflicts and rivalries as experienced in the quest for political power and 

everyday struggles. Thus, because one single man could perform multiple characters with 

the simple aid of different linen masks, the Greek word for actor is hypokrites 

(ὑποκριτής) – interpreter - a far too literal meaning, distinct from the contemporary 

moralist sense ascribed to the word as “pretender” originated in Plato’s Republic (Rehm: 

2005; Beer: 2004, p. 42).  

 The political relevance of tragedies in Athens is frequently debated in Socratic 

dialogues, but specially in books IV and X of the “Republic”, Socrates explains to 

Adeimantus and Glaucon that poetry, as mere imitation (mimesis), is not able to depict 

true representations of political issues. Hence, Socrates denounces the state pedagogical 

use of tragedy as a means to deceive the crowd. Indeed, tragedies became so interwoven 

with political life that the theater of Dionysus was erected at the foothill of the Acropolis, 

not far from the Pnyx where the main political assembly – the ecclesia – was held. With 

the exception of the agora, this impressive open building was much larger than any other 

public spaces in Athens. In addition, numerous actors became diplomats and engaged in 

political life, for their theatrical virtues in an oral culture where the spoken word was the 

means to power in the polis were highly valued (Arnott: 2003, p.78). 

 Differently from other cities described in Plato’s works and traditionally 

interpreted as utopias, like the Atlantis, as Adi Ophir argues, the Republic lacks spatial, 



 

concrete demarcations. Ophir deduces that, otherwisely, the cities described in Timaeus, 

Critias, and Laws correspond to covert descriptions of the actual Athens, and the city 

model provided by the Republic consists of a hierarchical separation between discursive 

spaces. Since true discourse is episteme, no wonder mimesis was banned from the realms 

of politics (1991). The Socratic distinction between episteme and drama thus reflects a 

political hierarchy of discourse; an unequal distribution of discursive powers which 

performative, carnivalesque narratives can elude. Performances are immediately related 

to space and territory in a political sense: by blurring the separation between stage and 

audience, it also suspends traditional discursive hierarchies – just as Carnival in Bakhtin’s 

terms. 

 In Brazil, performance became such a spatially political concept that it is also 

called “urban intervention” (intervenção urbana)8. Particularly since the sea turtle 

parades performed in Seattle, a wide variation of festive performance practices strongly 

connected both to pop culture and cyber culture has rapidly disseminated among activists 

in global scale, ranging from the Zapatista electronic sit-ins (Floodnet) to Reclaim the 

Streets (RTS) outdoor festive protests (Day: 2011). Recent examples are the 

environmentalists dressed as polar bears at the Flood Wall Street demonstrations in 2014 

and the impressive hologram march projected in Madrid against the “gag law” (Ley 

Mordaza) in 2015. These performances must not be dismissed as isolated events - they 

became paramount to contemporary social movement’s narratives because, besides easily 

expressing a sense of victory over disproportionately powerful forces, they invite the 

public participation. Nonetheless, by uploading and sharing videos and photos of their 

performances held in concrete places, the online discursive space became the arena where 

contemporary activists symbolically confront their opposition - the official, serious 

speeches of totalitarianism, religious fundamentalism, nationalism, racism, homophobia, 

and sexism under the auspices of the “promotion of fear and orthodoxy by the 

proclamation of a ‘war on terror’” (Beasley-Murray: 2007;4). 

 The success of a social movement or a mobilization is hence decided at the 

narrative level. But differently from fundamentalist, nationalist or neo-Nazi narratives, 

which are based on mythical origins, cyberactivism networks – such as Pussy Riot’s - 



 

emerge through a totally distinct “open source” configuration, as explained by Henrique 

Antoun and Fábio Malini: 

“If mythical narrative form defines the cohesion of a network 

such as Bin Laden’s, it is completely inadequate for the Zapatista 

network and inconceivable for social war networks for NGO’s, 

activists, anarchist groups, hacker groups, student movements, 

and the cyberpunk movement against the state and the 

corporation actors emerged in the Battle of Seattle. In the latter 

two cases, narrative is more similar to an experimental movie 

script that is written not only by the director himself but also by 

the actors and the crew, as the filming unfolds” (2013: 79). 

 

 In 2011, Pussy Riot emerged as a form of carnivalesque protest - an opposing 

discursive force to the official serious speech as produced by the Kremlin under the 

blessings of the disturbingly unsmiling Patriarch Kyrill. Before joining Pussy Riot, 

Tolokonnikova, her husband Petr Verzilov, and Samutsevich had been involved with the 

art activists collective Voina (War), which became widely known in June 2010 after their 

stunt “Dick in Captivity at the FSB”: a giant phallus painted across the Liteiny Bridge, 

opposite to the Federal Security Service (FSB) bureau in St. Petersburg. A month later, 

Tolokonnikova and Verzilov uploaded the video showing themselves alternately 

introducing a raw chicken into her vagina in a supermarket (Sperling: 2014). Voina’s 

work is aimed both at witnesses in public places and online video platforms, as well as 

Pussy Riot’s would. Both collectives resorted to lowering and degradation as discursive 

strategies in works that only exist as such not in the duration of the performance act itself, 

but after it is edited, uploaded, and shared. 

 Lowering and degradation function as means to enunciate that what cannot be 

uttered under totalitarian seriousness. In sixth century Russia, on popular festivities 

associated with fertility, Yuletide or Shrovetide (the three days spring holiday before 

Ashes Wednesday), wandering medieval troupes of minstrels known as skomorokhi 

performed popular comic theatrical acts and songs sprinkled with naughty allusions. 

From the sixth century until their interdiction in 1649, they were fiercely condemned by 

the Orthodox Church as sinful entertainment (Swift: 2002, p. 

14). 

 As explained by Pilkington (2014), in order to elude censorship, Russian punk 

scene has incorporated the Soviet tradition of “playing the fool”, a local, particular ironic 



 

aesthetic with folkloric origins called “steb”. As she quotes, a Russian punk rock scene 

member noted that, “in punk, everything needs to be ironic”. The Pussy Riot narrative, 

however, cannot be considered ironic in such terms – they seem closer to the skomorokhi 

carnivalesque tradition than to soviet punk. In the documentary “Pussy Riot: a Punk 

Prayer”9, both Tolokonnikova and Samutsevich can be seen on an allegedly Voina 

action10, “Kiss the Cops”, involving cheek kissing female police officers on duty at 

Moscow subway stations, Bugs Bunny style. However, the stunt has earned them the 

“reproducers of patriarchal aggression” badge from disgusted Russian feminists who, in 

turn, did not recognize Pussy Riot as feminist activists due to what they considered rapist 

behavior (Sperling: 2014: 293). 

 Not locally acknowledged neither as punks nor feminists, Pussy Riot members 

were not newbies in the Russian world of radical art performance. They were inspired by 

Russian artists of the 1990’s such as Anatolii Osmolovskii, Aleksandr Brener, and Oleg 

Kulik. Kulik became known for actions as “Deep into Russia” (1993), when he 

introduced his own head inside a cow’s vagina. Brener has challenged Boris Yeltsin for a 

fight over the Lobnoye Mesto while Osmolovskii have protested against the soviet 

interdiction of swearing in public spaces along with his fellows from Expropriation of 

Art’s Territory (ETI) by forming the word “dick” (khui) with their own bodies along the 

Red Square (Sperling: 2014, p. 300).  

 Like the strategies envisioned by the Situationists, these practices hark back to the 

modern avant-garde of the 1920’s, also marked by intense interest in tragedy masks, 

mostly in the sense of the depersonalization of actors (Sheppard: 2001, p. 121). Dadaism, 

Surrealism, and Action Painting experiments have elicited happenings such as Allan 

Karpov’s. But being performance an elusive art, artists have been filming their work for 

decades so to perpetuate it. However, political art performances, as also a form of video 

art, derives from a cultural activism tradition particularly developed in the 1970’s during 

the authorita-rian regime in Brazil as Augusto Boal’s Theater of the Oppressed, whose 

performance tactics were meant for political direct actions involving,  

“…the theatricalisation of protest demonstrations, peasants’ 

marches, secular processions, parades, meetings of workers or 

other organized groups, street commissions, etc., using all 



 

available theatrical elements, such as masks, songs, dances, 

choreography, etc.” (Boal: 2006, p. 5).  

 Therefore, through the employment of balaclavas, as in Boal description of the 

Invisible Theatre, Pussy Riot became a performative narrative where, “There is no 

antagonistic relationship between the auditorium and stage, rather the two are 

superposed” (2006, p. 5).  

 As Bakhtin (2008) explained, the ancient world of the Saturnalia – the Roman 

festival in honor of Bacchus - made no distinctions between the serious and comic 

aspects of its deities; both Dionysian faces were held as “equally sacred”. Throughout 

time, Carnival has reinvented itself as in the Russian narodnye gulian’ ia and its balagany 

theaters, happenings, Invisible Theater, video art, flash mobs, and video memes. Still, as 

argued by Bakhtin, laughter, however lowering or degrading, can represent a force whose 

essence lays in the togetherness of bodies (2008, pp. 7- 8).  As echoed in many Brazilian 

sambas, when Carnival is over it seems that everything falls back into place, like the 

Athenian bacchae returning to the restrains of the household after experiencing ekstasis or 

the ensuing political apathy in Russia after the Snow Revolution. However powerful 

Carnival may be as aesthetics, most aspects of official seriousness remain unchanged, as 

in the case of women oppression after a Slut Walk in a particular context, for instance, 

because both seriousness and laughter are forces that exist in tension. Perhaps it is the 

case of abandoning the modern notion of “revolution” as a process of immediate results 

and simply looking away from the macro political context to realize the transformation 

experienced at the micro-political level of the participating multitude itself.  

 On February 21st 2012 - the last day of Carnival and two weeks before national 

elections, Tolokonnikova, Alyokhina, and Samutsevich staged “Punk Prayer” at the pulpit 

of Christ the Savior. Generally interpreted as an act of blasphemy, in fact Pussy Riot’s 

political tragedy has disrupted the flow of serious discourse as they offered themselves in 

sacrifice through the profanation of that sacred space.  

 As Giorgio Agamben explains, the Latin word profanare has an ambiguous 

meaning. In order to profanate, that is, to return something from the sphere of the sacred 

back into secular use, one must sacrifice. The same applies in the opposite direction – 

sacrifice is also the means to consecrate something and thus alienate it from the use of 



 

men. The non apparent meaning of such zone of indistinction is that religion “is not what 

unites men and god, but rather what ensures they remain distinct”. The church itself 

employs theatrical performances ritually, and one of its most important functions is to 

covert the fact that the sacrificed god retains a profane residual part (2007, p.60). By 

profanating the Orthodox altar, where women are not allowed as speakers, Pussy Riot has 

thus exposed the swindle. Perhaps, their contagious presence as sacrifice was more 

blasphemous than the lyrics of the song which, indeed, is offensive only toward Putin 

(Steinholt: 2012).  

 Considering not only their performances, but also the materiality of their 

desperately low-fi recordings and visceral lyrics; their choice to de-individualize in order 

to embrace otherwisely inclusive, collective anonymity, there is a heavily tragic 

component to the Pussy Riot narrative. Fundamentally, punk is about dissent. However, 

punk laughter – or irony – can also be a sad one, for it is marked by the acknowledgment 

of one’s tragic condition either as an outsider or rogue in one’s own cultural community.  

 Right from their first actions, the Muscovite “bacchae” – and although they could 

not possibly control the unfolding of their narrative – were aware about the treatment 

reserved for dissenters under the rule of Putin and the ever increasing political influence 

of the Orthodox Church. In fact, Pussy Riot has performed at two distinct places ascribed 

with entrenched religious connotations, but “Punk Prayer” had eclipsed their enactment 

atop the Lobnoye Mesto on January 20th 2012, when they performed the angry verses of 

“Putin got scared”, also translated as “Putin peed in his pants”. Literally, Lobnoye Mesto 

means “place of skulls” as translated from the Aramaic word Golgotha (cavalry). Besides, 

Lobnoye Mesto, a 16th century, white stone dais close to St Basil’s Cathedral, in the Red 

Square, is also a monument said to have been used by Ivan, the Terrible, for a public 

speech during his campaign to unite the Russian territory.  

 The strikingly powerful image of the eight women anonymously clad in colorful 

balaclavas, wielding guitars, clenched, raised fists, igniting purple smoke canisters, the 

Kremlin golden domes towering over them in the background, has became iconic 

overnight. Deliberately or not, they have decided to take a stand on a symbolic execution 

spot marked by the authoritarian state “territorial pissing”. If the pop music industry, the 

corporate media, and audiences alike have reveled in the Apollonian aspects of punk, it is 



 

Dionysus, the mad god of tragedy and noise, which also bears the power both to please 

and destroy (Steiholt : 2013), who has always been its most likely patron. 

 

Conclusion  

  

 After the Berlin Wall fell apart in 1989 and Russia wheeled toward the path to 

democracy – and hence globalization and its perverse effects, such as gentrification and 

housing issues – it is understandable why Russia has rapidly followed into the occupying 

“bandwagon” under the pressures of inequalities.  

 In Russia, political dissent assumed new contours, mirroring itself in the now long 

online disseminated array of visibility strategies employed by political activists since the 

protests following the shutting down of the WTO’s summit in Seattle and the upheavals 

of the Arab Spring in 2010. Over the course of unpopular economic reforms after the 

Soviet Union breakdown, the privatization of state companies has sparked a wave of 

grassroots outbreaks in addition to the dissolution of parliament by Yelstin in 1999, 

before he handed the presidency over to former KGB hardliner Vladimir Putin. Specially 

on the wake of the Second Chechen War and, later, in 2004, of the Ukrainian Orange 

Revolution consequences, as the discourse on terrorism entered a new path, the Russian 

Federation further strengthened its grip on power to stiffen dissent.  

 In its most assorted aspects, the Carnivalesque in the occupying phenomena is 

deeply entangled with the epide-mic languages developed in digital environments, the 

rise of neoliberalism, and the disturbing sense of dispossession borne out of the 

increasing power held by transnational corporations over virtually every aspects of life. 

However, experiences such as Pussy Riot can indicate powerful means to resist them.  

 In 2013 and 2014, respectively, Pussy Riot reemerged in two complete new video 

clips, this time uploaded to the Pussy Riot Video channel – “Like a Red Prison” (Как в 

красной тюрьме) and “Putin will teach you how to love” (Путин научит тебя любить 

Родину). The third performance staged during the Sochi Olympics, though, went 

completely sour: after spending 21 months in prison, Alekhina and Tolokonnikova were 

publicly whipped by the Cossack militia and the scene circulated globally via mainstream 

media. Differently from the powerful stance Pussy Riot members have developed in their 



 

video clips and even during their trial, the incident reminded the problematic narrative 

elaborated by Femen’s performances, which almost invariably end in police repression. 

However Femen “sextremists” have constructed an Olympian image for themselves in 

their own web sites, photos, and videos, their protests frequently generate more images of 

subjugated women than otherwise.  

 In order to further assess Pussy Riot as a digital feminist narrative in comparison 

to Femen and Slutwalk, I have mapped three different networks samples at YouTube u-

sing YTDT. It is necessary to note that, due to their constantly shifting dynamics, 

YouTube networks are very complex, instable objects: statistics may change at any time a 

new video is uploaded or an old one is rediscovered, not to mention variations in the 

algorithm parameters. Gephi was used to produce directed graphs of each video network 

sample in order to identify patterns or qualities not openly displayed at the YouTube 

platform.  

 At the time when this paper was written, Pussy Riot most viewed video was Punk 

Prayer uploaded by user GCa-suaAczKY. Using Slut Walk as a term query, the most 

viewed video related to the movement was a controversial podcast called A Dose of 

Buckley loaded with antifeminist remarks about the first Slut Walk held in Toronto, 2011, 

and uploaded by user ktRTYNsLtGM. By its turn, Femen most viewed video was 

“Femen activists beaten up in Paris” uploaded by global news channel RT – formerly 

known as Russia Today and YouTube user vqUbPAmFPKG. These three networks varied 

immensely in dimension and related content. Even though GCasuaAczKY was an 

individual user, its average out degree, that is, its influence as source, was much higher 

than vqUbPAmFPKG and ktRTYNsLtGM, which featured in the smaller network 

observed – only 50 channels, less than half the size of the other two. Pussy Riot was the 

only group which has actually produced the most viewed video related to them. Although 

Slutwalk participants from around the globe also capture the marches on video and 

upload them to YouTube, the data has shown the movement is in serious disadvantage in 

the competition with other non participant actors’ accounts. Finally, this brief exploration 

has confirmed what was already clear: Femen performs for the media and this is reflected 

on the videos almost exclusively produced by mainstream media channels. 



 

 In the digital environment, producers hold no control overtheir works as 

consumers increasingly become producers as well. However, if we ask what 

contemporary feminist activism may accomplish through digital narratives, the overview 

of these three networks has shown that autonomy – and thus surely not control or 

authorship – is an important asset for performative, digital narratives, especially 

for disenfranchised groups. 

 From the perspective of the videos at the YouTube platform, the unfolding and 

even the interruptions of the story seem to have been relevant in the Pussy Riot case. 

Differently from Femen and Slutwalk, whose stories apparently are not perceived as 

dynamic or open to collective participation, the Pussy Riot’s narrative has changed a long 

way. As an actual film script, it varied greatly since the imprisonment of the collective’s 

members, and its characters have endured visible transformations – Alekhina and 

Tolokonnikova are no longer using masks and have been widely acknowledged as 

feminists and freedom of speech advocates not only in the mainstream media, but also in 

academic circles. 

 Both of them had then started cooperating with international activists and released 

three new video clips: “I Can’t Breathe”, a song about Eric Garner’s murder in Staten 

Island, New York; “Refugees”, filmed at Banksy’s Dismaland on September 25th, 2015; 

and “Chaika”, a song against political corruption in Russia. The latter was filmed at an 

abandoned prison in Moscow and has achieved 1.558.351 views in four days since it was 

uploaded on February, 3rd, 2016. Even unmasked, the Pussy Riot narrative remains as 

open as possible to difference and singularity – “anyone can be Pussy Riot”. So, if is 

there any moral for their story, it could be something very close to what Foucault has so 

beautifully taught in “For a non-fascist life”, his preface to Deleuze and Guattari’s Anti-

Oedipos, “Do not think that one has to be sad in order to be militant, even though the 

thing one is fighting is abominable”. 
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ANEXO C. Artigo publicado em anais (2018) 
 

Sabotagem sem massagem na mensagem:  

poesia, performance e práticas lúdicas de resistência 
 

Simone do Vale 

 
Resumo: Para refletir sobre as práticas midiativistas e as formas contemporâneas de expressão 

política, este artigo analisa a produção e distribuição de conteúdo audiovisual com as 

performances realizadas em slams de poesia da periferia carioca como estratégias 

comunicacionais para a mobilização social. Com este objetivo, o trabalho consiste de uma análise 

teórica aplicada a uma amostra formada por 486 vídeos distribuídos a partir da página Grito 

Filmes no Facebook. 
Palavras-chave: midiativismo; slam; resistência. 
 
Abstract: In order to understand media activist practices and the contemporary forms of political 

expression, this paper addresses the production and distribution of audiovisual content showing 

the performances at poetry slams in the periphery of Rio de Janeiro as communicative strategies 

for social mobilization. To achieve this aim, this work consists of a theoretical analysis applied to 

a sample including 486 videos distributed online by the Grito Filmes’ Facebook page. 
Keywords: media activism; poetry slam; resistance. 
 

Introdução 
 

“Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida 

real, que afinal esta crença se perde”. 

André Breton (Manifesto Surrealista, 1924) 

 

 Na década de 1960, a emergência dos movimentos sociais entrelaçados com a 

contracultura impôs um desafio para o estudo das manifestações populares quanto à 

abordagem dos repertórios performáticos de ação direta, que renovaram as formas de 

mobilização política e se tornaram especialmente importantes após o desenvolvimento 

das redes e mídias digitais dos anos 2000. 

 A reflexão sobre essas formas não convencionais de expressão política ainda 

representa uma tarefa desafiadora que inspirou um debate prolífico no campo de estudos 

das políticas contenciosas (TILLY, 2005; JOHNSTON; KLANDERMANS, 2004), 

enquanto, por sua vez, muitas pesquisas em Comunicação têm demonstrado a relevância 

dessas práticas no contexto das mobilizações em rede (ANTOUN; MALINI, 2013; 

BENNET; SERGEBERG, 2012; CASTELLS, 2012; SHIFMAN, 2013).  

 Porém, quando se trata da análise específica das formas performáticas, lúdicas e 

festivas de expressão política que, embora não representem uma novidade na história dos 



 

movimentos sociais, acabaram adquirindo diferentes proporções a partir da Batalha de 

Seattle, ainda nos deparamos com um entrave para o desenvolvimento de uma 

compreensão mais ampla do papel dessas estratégias comunicativas próprias das 

mobilizações sociais contemporâneas (MAIA; ARANTES, 2017). Por um lado, estudos 

empíricos em geral abordam os processos de comunicação nas mobilizações sociais 

quanto à sua “eficácia”. Em poucas palavras, isso significa que, de acordo com essa 

perspectiva, uma determinada mobilização pode ser considerada “eficaz” quando 

promove ações comunicativas capazes de serem reconhecidas como “enunciados 

políticos racionais” e, assim, conquistar a adesão da mídia corporativa ou, no melhor dos 

casos, resultar em mudanças estruturais. Por outro lado, pesquisas alinhadas com a 

vertente dos Estudos Culturais não hesitam em alçar expressões estetizantes de viés 

liberal e individualista ao patamar das “práticas de resistência”. Não se trata de 

menosprezar todas as transgressões diárias que se articulam em relação à esfera do 

consumo e da indústria do entretenimento, mas de argumentar que, em larga medida, 

essas práticas não representam uma dissidência dos valores dominantes que condicionam 

as próprias relações de mercado. 

 Portanto, a fim de buscar uma linha de fuga para o estudo das práticas 

contemporâneas de mobilização social que assumiram contornos notavelmente 

performáticos a partir dos anos 2000, neste trabalho analiso as performances em slams de 

poesia como estratégias comunicacionais indissociáveis das narrativas políticas do 

movimento negro e dos movimentos populares das favelas cariocas. Este trabalho 

defende a premissa de que, especialmente em relação às demandas dos grupos em 

condições de desigualdade que dependem da transformação de valores dominantes, os 

slams – ou batalhas de poesia falada (spoken word) - constituem uma proposta estética 

para a comunicação cidadã que, em virtude do seu caráter lúdico, concede uma nova 

perspectiva para a articulação da participação popular na defesa de valores sociais 

alternativos.  

 Para observar como os slams se relacionam com as narrativas políticas das 

comunidades favelizadas que circulam nas redes digitais, o corpus deste estudo é 

composto por vídeos das performances apresentadas nos slams da periferia do Rio de 

Janeiro em versões produzidas e distribuídas pelo coletivo Grito Filmes por meio do 



 

Facebook. Até o momento em que este trabalho foi escrito, essa produção audiovisual 

iniciada em 2015 somava 486 vídeos. A metodologia empregada na análise desse 

material deriva dos questionamentos propostos pelo campo multidisciplinar dos Estudos 

de Plataforma, que se desenvolveu recentemente a partir da iniciativa de teóricos dos 

Estudos de Mídia preocupados com o “conjunto de relações” envolvidas nas dinâmicas 

de compartilhamento de conteúdo digital que são mediadas pelos aspectos legais e 

comerciais das plataformas digitais (VAN DIJCK, 2013). Basicamente, os Estudos de 

Plataforma privilegiam as relações entre o ambiente digital e os objetos que afetam, 

restringem ou favorecem a autonomia da ação individual (PLANTIN et al, 2016).  

 Assim, para demonstrar a hipótese proposta, o artigo está dividido em duas 

seções. A próxima seção articula uma discussão entre o conceito de “cotidiano” e a 

tradição de práticas políticas de caráter lúdico que se desenvolveu a partir dos 

experimentos surrealistas, como o jogo Cadáver Esquisito (Cadavre Exquis), entre 

outros. Em seguida, descrevo um breve histórico dos slams de poesia com o objetivo de 

evidenciar as diferenças entre o sentido original dessa prática nos Estados Unidos e as 

características que ela adquiriu no Brasil. Para compreender a dinâmica da batalha de 

poesias como uma dimensão comunicativa e transformadora, recorro ao conceito de 

“círculo mágico” como elaborado por Ferreira e Falcão (2016) que, ultrapassando os 

limites da formulação original de Huizinga (2000), não concebem o jogo como uma 

dimensão desembaraçada da experiência do cotidiano. Finalmente, na conclusão da 

análise do material coletado na página Grito Filmes, argumento que, nos termos de uma 

linguagem midiativista diversa dos relatos testemunhais filmados com smartphones, essa 

produção integra um repertório de práticas audiovisuais que, por caminhos diversos, 

embora ainda próximos dos jogos surrealistas e situacionistas, provocam, como efeito 

estético, um estranhamento da realidade por meio do qual se torna possível pensá-la e 

agir sobre ela. 

 

2. Jogo, cotidiano & carnavalesco: sobre as práticas políticas lúdicas 
  

 A percepção do cotidiano como rotina tediosa e marcada pelo tique-taque dos 

relógios mecânicos é um fenômeno moderno. As condições de trabalho nas fábricas, isto 

é, o desempenho obrigatório de tarefas repetitivas diárias para a reprodução de séries 



 

incessantes de coisas idênticas, mas de toda forma estranhas ao próprio operário que as 

produz, originaram uma percepção do cotidiano como rotina repetitiva e opressora 

(HIGHMORE, 2002, p.6). 

 No primeiro volume de O Capital, por exemplo, Karl Marx alerta para os 

dissabores da subordinação do operário ao ritmo automático das máquinas – os 

“mecanismos vivos” das fábricas que transformam os humanos em meros “apêndices” 

(MARX, 2013, p. 494). Marx conclui esse argumento com uma passagem de A Situação 

da Classe Trabalhadora Inglesa, na qual Friedrich Engels compara a rotina dos operários 

da fábrica ao mito de Sísifo, o camponês condenado a rolar uma pedra até o topo de uma 

montanha e voltar a repetir a tarefa infinitas vezes porque, exausto, seria sempre incapaz 

de impedir que ela tornasse a rolar montanha abaixo: 

“A morna rotina de um trabalho desgastante e sem fim (drudgery), no qual se repete 

sempre e infinitamente o mesmo processo mecânico, assemelha‐ se ao suplício de Sísifo 

– o peso do trabalho, como o da rocha, recai sempre sobre o operário exausto” (ENGELS, 

2015, p. 213). 

 O castigo de Sísifo é abandonar um cotidiano cuja temporalidade é regida por 

ciclos que se repetem infinitamente, mas cujas sucessões sempre inauguram uma 

diferença – seja aquela entre as estações, as marés, o nascimento e a morte – para 

desempenhar todos os dias uma mesma e única tarefa; uma tarefa tão repetitiva e 

estafante quanto desprovida de sentido concreto. A subordinação dos corpos à economia 

dos gestos orquestrados pela maquinaria produziu uma ruptura na percepção do 

cotidiano, agora experimentado como rotina. A modernidade – e muitos dos seus grandes 

intérpretes, de Marx a Freud, debruçaram-se sobre essa questão – tornou as condições de 

experiência estranhas. Consequentemente, tanto no campo da teoria política quanto das 

vanguardas artísticas modernas, o princípio dialético da desfamiliarização passou a 

nortear as estratégias voltadas para a deflagração dos processos de transformação social.  

 Neste contexto, a noção de “cotidiano” como o foco mais imediato da ação 

política  tornou-se um dos elementos centrais da reflexão sobre as formas da experiência 

moderna. Em abordagens variadas, sejam complementares ou mesmo contraditórias, essa 

noção permeia as concepções da modernidade desenvolvidas por Walter Benjamin, Georg 

Simmel, Georg Lukács, Agnes Heller, Mikhail Bakhtin e Henri Lefrebve, mas também é 



 

o escopo dos experimentos estéticos de nomes que só costumam ser lembrados em 

relação às vanguardas artísticas, como Charles Baudelaire ou André Breton, o que é 

sintomático do problema que apontei na introdução. 

 Marcada pela ambiguidade, a percepção do cotidiano é descrita por Benjamin 

(1985) como uma relação assimétrica entre dois níveis de experiência: a experiência 

vivida (Erlebnis) e a experiência comunicável (Erfahrung) – a acumulação de 

conhecimentos que se transforma em prática e, portanto, pode ser narrada. A experiência 

vivida permanece no domínio da rotina que recobre o cotidiano como um manto de 

invisibilidade. Assim, para Benjamin, se por um lado a combinação entre a proletarização 

e o advento das tecnologias modernas provocou a alienação, é esta mesma alienação que 

oferece o potencial para a reflexão sobre a experiência vivida (HIGHMORE, 2002; 

BENJAMIN, 1985). Benjamin afirma que a potência do surrealismo reside, justamente, 

na sua capacidade de re-encantar o cotidiano para extrair aquilo que a experiência oferece 

de mais prosaico: 

“De nada nos serve a tentativa patética ou fanática de apontar no 

enigmático o seu lado enigmático; só devassamos o mistério na 

medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma ótica 

dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável 

como cotidiano”. (BENJAMIN, 1985, p. 83). 
 

 Neste sentido, em oposição à informação como valor introduzido na modernidade, 

a narrativa - em especial aquela dos “narradores anônimos” das histórias orais - ocupa um 

espaço fundamental na comunicação da experiência do cotidiano: 

“A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão — no campo, no 

mar e na cidade —, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada 

como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 

oleiro na argila do vaso”. (Ibid., p. 205) 

 É necessário enfatizar que o próprio Huizinga define o jogo como uma atividade 

significante, isto é, uma forma de comunicação: 

“Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou 

biológica. É uma função significante, isto é, encerra um 

determinado sentido. No jogo existe alguma coisa 'em jogo' que 

transcende as necessidades imediatas da vida e confere um 



 

sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa”. (HUIZINGA, 

2000, p. 3-4) 
 

 Como Benjamin e os surrealistas, Agnes Heller também propõe o cotidiano como 

o foco das ações voltadas para a transformação social, mas na condição da sua 

transcendência. Sem estabelecer uma separação radical entre cotidiano e não-cotidiano, 

porém, Heller critica as limitações na experiência do cotidiano que ela chamou de 

“cotidianidade” - uma dimensão fundamental para a transformação social, mas na 

qualidade de passagem que pode e deve ser ultrapassada. Ao contrário, Lefebvre insiste 

que o cotidiano é a única dimensão da experiência onde a transformação é possível 

(SHERINGHAM, 2006). Neste sentido, Lefebvre, que, como Benjamin, também se 

inspirou nos experimentos dadaístas e surrealistas, procurou compreender o cotidiano a 

partir do seu estranhamento, recorrendo ao conceito do efeito de distanciamento 

(Verfremdung Effekt) – a adaptação de Bertolt Brecht para a ideia de estranhamento 

(Ostranenie) concebida por Victor Chlovski.  

 Tanto Heller quanto Lefebvre perceberam o potencial da expressão política 

articulada à cotidianidade para a crítica e o fortalecimento da resistência. Heller (2011) 

escreveu sobre a cultura das piadas de salão que acompanhou o desenvolvimento da 

esfera pública burguesa nos séculos XVII e XVIII. O riso coletivo, quando o alvo da 

chacota são os poderosos e não os oprimidos, de acordo com Heller (2011), é 

especialmente importante para conceder alívio e estreitar os laços de solidariedade em 

tempos sombrios marcados pelo cerceamento da liberdade de expressão. No entanto, 

Heller não acredita na possibilidade de sobrevivência da cultura dos trocadilhos na 

democracia de massa capitalista. Segundo a autora, onde tudo parece poder ser dito, não 

restaria lugar para o eufemismo (HELLER, 2011, p. 81-84).  

 Inicialmente, Lefebvre também denunciou a irrupção do excepcional no cotidiano 

por meio das festividades populares de viés capitalista como uma transformação da 

cidade em mercadoria. Para um então sisudo Lefebvre (2000, p. 66), uma festividade não 

seria nada além de “uma celebração que consome de modo improdutivo, sem outra 

vantagem além de prazer, prestígio e a imensa abundância de dinheiro e objetos”. 

Contudo, Lefebvre reviu esse posicionamento e passou a defender que o cotidiano deve 



 

incorporar o espírito de la fête, uma tese convergente com o projeto situacionista, como 

aponta o texto A Miséria do Mundo Estudantil de Mustapha Khayati: 

“As revoluções proletárias serão festas ou não serão 

revoluções, pois a vida que elas anunciam será ela mesma 

criada sob o signo da festa. O lúdico é a racionalidade 

última desta festa, – viver sem horas mortas e desfrutá-las 

sem entraves – eis as únicas regras que ela poderá 

conhecer”. (KHAYATI, 1966, s/p) 

 

 A festa, ou as festividades populares, são então percebidas como elementos 

capazes de interromper o suplício da rotina das fábricas. Lefebvre, que cooperou com os 

situacionistas nas insurgências estudantis do Maio de 1968, porém, divergia do grupo de 

Guy Debord quanto à ideia de “revolução”. Enquanto Lefebvre concebia a revolução 

como um processo de transformação gradual, entendendo a necessidade de somar 

articulações entre as lutas sociais e a esfera institucional, os jovens situacionistas 

reivindicavam a “derrocada do presente” (HIGHMORE, 2002). Para os integrantes da 

Internacional Situacionista, essa derrocada significava construir situações – zonas 

temporárias de suspensão da cotidianidade – cujo princípio fundamental é o jogo, mas 

não o jogo de caráter competitivo, o jogo-espetáculo do capitalismo industrial. Na visão 

dos situacionistas,  

“O jogo é percebido como fictício por sua existência 

marginal se comparado à estafante realidade do trabalho, 

mas para os situacionistas o trabalho consiste precisamente 

em preparar futuras possibilidades lúdicas. Talvez surja a 

tentação de menosprezar a Internacional Situacionista 

porque ela apresenta aspectos de um grande jogo. No 

entanto, diz Huizinga, já lembramos que a noção de 

“apenas jogar” não exclui de modo algum a possibilidade 

de realizar esse “apenas jogar” com muita seriedade [...]”. 

(IS, 1958, apud JACQUES, 2003, p. 61).  

 

 Entretanto, para Huizinga (2000), o jogo é uma atividade livre que, embora 

possua regras, não pode ser realizada por meio de obrigação ou coerção – o jogo se dá 

nas “horas de ócio” e apesar de consistir de uma rotina de comportamentos que devem 

ser repetidos sempre que se jogar o mesmo jogo, diferente do trabalho na linha de 

montagem, o jogo permite uma “evasão da vida ‘real’ para uma esfera temporária de 

atividade com orientação própria” (Ibid., p. 11). Para Huizinga (2000), portanto, o jogo é 



 

uma experiência descolada do cotidiano; uma zona “sagrada” que em tudo se diferencia 

daquilo que ele chama de “vida real”. Nesse sentido, a ideia de jogo introduzida por 

Huizinga se aproxima da noção de Carnaval (BAKHTIN,1999). Ambas as noções são 

marcadas pela ideia de suspensão do cotidiano por meio de uma prática que se dá em um 

espaço e tempo próprios, porém, delimitados – um “segundo mundo” isolado da 

seriedade oficial. 

 No entanto, quando o prazer do jogo, da brincadeira ou da folia cede lugar à 

competição, como no caso dos campeonatos entre times de futebol ou escolas de samba, 

por exemplo, o jogo se torna produtivo e não mais um desperdício de tempo, como 

observou o surrealista Caillois (2001). A seriedade se impõe tanto no jogo quanto no 

Carnaval, tornando-os formas mais próximas daquilo que a ideia de cotidiano carrega de 

mais problemático, como apontado por aqueles que se propuseram a pensá-lo na 

modernidade – a infindável repetição do mesmo.  

 Huizinga, contudo, não distinguiu as diferentes formas de jogar. Coube a Caillois  

preencher esta lacuna com as diversas categorias, incluindo, por exemplo, os jogos de 

azar. A sutil diferença entre as perspectivas de ambos, porém, é que enquanto Huizinga 

equipara o lugar do jogo ao "lugar sagrado" do culto, criando o conceito de “círculo 

mágico” para explicar o deslocamento temporário do cotidiano por meio da atividade 

lúdica, para Caillois, embora o mistério possa ser transformado em elemento de jogo, este 

processo se dá às custas do próprio mistério em si. Isto é, segundo Caillois, o jogo é um 

meio capaz de expor o mistério e de “remover a própria natureza do misterioso” (2001, p. 

5).  

 A proposta de Caillois (2001), portanto, está mais afinada com o projeto 

surrealista de re-encantamento do cotidiano, cujo propósito nada mais é do que extrair da 

cotidianidade aquilo que ela tem de mais mundano. Emmanoel Ferreira e Thiago Falcão 

avançaram no sentido de aprimorar a concepção de círculo mágico para além de uma 

zona estanque no tempo e no espaço. Para os autores, o círculo mágico opera como um 

princípio mediador entre as realidades do jogo e do cotidiano: “[...] o círculo mágico não 

separa efetivamente o “mundo do jogo” da realidade cotidiana, mas, antes disso, se 

estabelece como princípio de mediação, auxiliando o jogador a lidar com diferentes lados 



 

de um mesmo universo – e não com dois universos” (FERREIRA; FALCÃO, 2016, p. 

78). 

 É a partir desta noção de círculo mágico como mediação que se torna possível 

compreender os slams de poesia como zonas temporárias de liberdade em um território 

assustadoramente ameaçado que, por meio da suspensão da cotidianidade, permite que 

jovens negros possam comunicar a sua experiência (Erfahrung) por meio de narrativas 

marcadas pela expressão de poder e resistência. 

 

 

Comunicação, estética e política nos slams de poesia  

 Celebrados como uma espécie de evento periférico da moda pela mesma mídia 

corporativa que aplaude o estado de exceção nas favelas, os slams de poesia constituem 

uma poderosa articulação entre arte, comunicação e política que difere, ao mesmo tempo, 

dos protestos políticos tradicionais e das transgressões culturais de caráter individualista, 

característicos da esfera do consumo ligada à indústria do entretenimento.  

 Os slams funcionam como espaços de comunicação comunitária, onde a 

juventude negra das favelas pode contar a sua própria história e, consequentemente, 

transformar e reforçar a percepção coletiva sobre a experiência do cotidiano nas suas 

comunidades. Mas, nesses territórios cuja cultura local não é apenas marginalizada, mas 

criminalizada pela mídia corporativa (MEDRADO; SOUZA, 2017), quais são as 

mediações possíveis a partir de iniciativas comunitárias como os slams de poesia?  

 Como todos os jogos, as competições poéticas, ou slams, seguem um conjunto de 

regras específicas: os poemas devem ser autorais, a duração da performance não pode 

ultrapassar o limite de três minutos e o uso de qualquer recurso cênico ou musical é 

estritamente proibido. Declamados em compassos ao estilo hip-hop, os poemas 

invariavelmente abordam as dificuldades enfrentadas por estes jovens no cotidiano, 

principalmente o racismo, o machismo e a ameaça constante da política genocida do 

estado.  

 Os poemas, por sua vez, não representam outra realidade senão aquela vivida e 

narrada nas performances. De acordo com o Atlas da Violência 2017, produzido pelo 



 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, os jovens negros representam 71% das vítimas de homicídio no país: 

“De cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. Jovens e negros do 

sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos como se vivessem em 

situação de guerra. Cerqueira e Coelho (2017), a partir de análises econométricas com 

base nos microdados do Censo Demográfico do IBGE e do SIM/MS, mostraram que a 

tragédia que aflige a população negra não se restringe às causas socioeconômicas. Estes 

autores estimaram que o cidadão negro possui chances 23,5% maiores de sofrer 

assassinato em relação a cidadãos de outras raças/cores, já descontado o efeito da idade, 

sexo, escolaridade, estado civil e bairro de residência. Cerqueira e Coelho mostraram que, 

do ponto de vista de quem sofre a violência letal, a cidade do Rio de Janeiro é partida não 

apenas na dimensão econômica entre pobres e ricos, ou na dimensão geográfica, mas 

também pela cor da pele. Ao calcular a probabilidade de cada cidadão sofrer homicídio, 

os autores concluíram que os negros respondem por 78,9% dos indivíduos pertencentes 

ao grupo dos 10% com mais chances de serem vítimas fatais [...]”. 

 

 No espaço delimitado para a realização dos slams, particularmente no caso do 

Slam Laje que acontece na favela Complexo do Alemão com transmissão via streaming 

no Facebook, os jovens poetas negros invertem a realidade da ameaça constante que 

ronda as suas comunidades sob a forma do racismo, dos autos de resistência, dos 

mandados coletivos e da “bala perdida”. Neste sentido, é importante lembrar o Caso 

Favela Nova Brasília, comunidade do Complexo do Alemão que se tornou cenário de 26 

execuções extrajudiciais  realizadas durante operações da Polícia Civil entre os anos de 

1994 e 1995. Somente em 16 de fevereiro de 2017, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) expediu a sentença que condenou o Estado brasileiro pelos crimes 

e, ainda, pelo inexplicável atraso nas investigações. 

 Possibilitando, por meio das poesias, que os participantes possam abordar 

livremente e de forma realista as tragédias causadas pelo estado de exceção nas favelas, 

os slams funcionam como zonas temporárias que interrompem a rotina de opressão 

diária. Contudo, é a própria repetição dessas tragédias sob a forma de poemas 

declamados em performances vigorosas que provoca uma sensação de estranheza. No 



 

círculo mágico do slam, é possível demonstrar não só a assimetria das relações de poder, 

mas reforçar a ideia da comunidade como potência transformadora.  

 Embora não possam interferir imediatamente no plano institucional das políticas 

públicas, em especial num momento marcado pelo recrudescimento do racismo de estado 

e pela militarização das políticas de segurança pública, por meio do jogo e da 

performance poética, tanto do ponto de vista da participação dos poetas quanto da plateia, 

os slams proporcionam muito mais do que entretenimento ou distração do clima de terror 

que se instaurou nas favelas cariocas sob o pretexto da “guerra às drogas”. Somando 27 

competições no estado do Rio, os slams de poesia passaram a constituir uma rede de 

resistência local, cuja estratégia de comunicação consiste da apropriação de uma prática 

lúdica antes limitada a operários brancos da classe média de Chicago com aspirações 

literárias (SOMERS-WILLETT, 2012).  

 Esta popularidade dos slams de poesia se reflete nas páginas dedicadas aos vídeos 

que mostram as performances dos poetas e, sobretudo, na plataforma YouTube. 

Entretanto, há uma discrepância notável se compararmos o número de seguidores, 

compartilhamentos e visualizações dos canais do coletivo Grito Filmes com a página do 

slam do Complexo do Alemão, por exemplo. A adesão às redes e mídias sociais pelas 

camadas populares nos últimos anos que precederam a nebulosa ascensão de Michel 

Temer ao poder e a consequente crise do Estado de Direito, concentrava-se basicamente 

nas plataformas mais utilizadas, a saber, Facebook e WhatsApp. O YouTube costuma ser 

mais procurado em termos de entretenimento, embora os vídeos armazenados na 

plataforma também circulem por meio das conexões no Facebook (SPYER, 2017, p.36).  

 Como a finalidade deste estudo foi debater os aspectos estratégicos das 

comunicações produzidas a partir das performances nos slams, considerando a 

discrepância entre o alto índice de visualizações dos vídeos no canal do coletivo Grito 

Filmes no YouTube e o número de visualizações de conteúdo semelhante, quando não 

idêntico, disponibilizado no Facebook, cabe lembrar que, embora a audiência na 

plataforma de vídeos também seja regulada por um sistema de recomendações baseado 

em critérios algorítmicos obscuros, quanto à promoção de conteúdo por geolocalização, o 

Facebook consiste de um ambiente muito mais propenso a reproduzir a hierarquia 

espacial que regula as trocas culturais entre o centro e a periferia.  



 

 Neste sentido, como este trabalho foi escrito sem base nos relatórios de acesso da 

página ou do canal do coletivo, e também levando em conta que o reprodutor de vídeos 

do Facebook, com seu recurso autoplay, oferece melhores condições de visibilidade do 

que aqueles compartilhados do YouTube, é possível afirmar que, apesar de não possuir os 

mesmos recursos que agilizam a comunicação instantânea entre o público e o canal, o 

YouTube ainda é uma terreno mais aberto para a produção da periferia do que o 

Facebook.  

 Porém, o espírito competitivo do jogo, cujos vencedores têm a oportunidade de 

participar de disputas mundiais em outros países, como o Slam Nation et Coupe Du 

Monde, realizado na França, é subsumido pelas próprias regras que convencionam a 

participação de poetas e jurados: embora a performance deva obedecer um conjunto 

rigoroso de regras, qualquer pessoa pode participar como performer ou jurado. É esta 

abertura, que dispensa uma comprovação prévia de expertise e técnica, tanto da parte dos 

poetas quanto de quem irá julgar as performances, que possibilita que os slams, como 

lógica de jogo, não sejam desvirtuados pelo assédio da indústria cultural. A participação 

inclusiva aproxima o círculo mágico do slam ao Carnavalesco de Bakhtin, mas de uma 

forma muito mais profunda do que aquela em relação à concepção de Huizinga. No 

círculo mágico do slam, esse segundo mundo onde é possível criticar o poder sem 

eufemismos, todos falam do mesmo lugar, o que reforça a ideia de comunidade, uma 

comunidade que permanece viva apesar da guerra que se trava contra ela em nome de 

uma suposta segurança para os brancos abastados. Como Breton argumenta no Manifesto 

Surrealista, citado na introdução deste trabalho, acreditar que a vida é apenas aquilo que 

imaginamos como “realidade”, como mais do mesmo, é ignorar toda a capacidade que a 

vida tem de persistir vivendo. 
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ANEXO D. Capítulo de livro publicado (2018) 
 

 

PRIMEIRAMENTE, FORA, TEMER 

Performances ativistas no noticiário ao vivo 
 

Simone do Vale 

 

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 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. 

 

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 YouTube14.  

                                                
14   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.  

15  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. 



 

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)15, 

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 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). 

                                                
15  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. 



 

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=Mh6

JdlUaahY. 

 

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, 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 

https://www.youtube.com/watch?v=iGcSYN00slI


 

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 “[...] contribuições 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. 

 

 

 

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. 

 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 coletiva16.  

 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 globais 

presentes na reunião do G2017. 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 In18. 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 

                                                
16  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. 

17  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. 

17  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. 

18  Protesto realizado em 1969 por John Lennon e Yoko Ono pelo fim da Guerra do Vietnã. 



 

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 porn19 –, Maple John Razsa (2014) defende 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 

                                                
19  Costuma-se traduzir a expressão food porn – referente às abundantes fotografias de pratos e vídeos de 

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. 



 

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 à 

ideia de ostrannenye de Viktor Chklovski20, 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 

                                                
20  Ver: CHKLOVSKI, Viktor. A arte como procedimento. In: EIKHENBAUM, Bóris et al. Teoria da 

Literatura: formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1976. p. 39-56.  



 

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 Internet e, como não poderia ser diferente, os ativistas cada vez mais 

produzem, transmitem ou compartilham vídeos. Enquanto o número de usuários ativos do 

Twitter corresponde a 136 milhões de pessoas, por exemplo, os vídeos postados no 

YouTube geram mais de um bilhão de visualizações diárias. 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.  

 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 

Ação Narrativa Telejornal Coleta Plataforma Duração 

Trote  #GloboGolpista RJTV 23/03/2016 Facebook 00:21 

Cartaz #GloboGolpista Jornal do 

SBT 

06/05/2016 YouTube 00:21 

Interrupção #Opovonãoébobo SPTV 09/04/2016 YouTube 00:52 

Cartaz/ 

Interrupção 

#GloboGolpista EPTV 18/05/2016 Facebook 00:58 

Entrevista #PrimeiramenteFora

Temer 

Bom Dia 

RJ 

24/05/2016 Facebook 00:41 

Interrupção #GloboGolpista SPTV 26/05/2016 Facebook 00:38 

Cartaz #ForaTemer/#Golpist

a 

ABTV 31/05/2016 Facebook 02:51 

Interrupção #GloboGolpista Bom Dia 

Brasil 

01/06/2016 YouTube 00:56 

Interrupção #GloboGolpista Bom Dia 

Paraíba 

02/06/2016 YouTube 00:13 

Cartaz #NãoVaiTerGolpe Bom Dia 

NE 

05/06/2016 Facebook 00:17 

Interrupção #GloboGolpista Jornal 08/06/2016 Facebook 00:15 



 

Hoje 

Entrevista #PrimeiramenteFora

Temer 

CETV 18/06/2016 Facebook 00:20 

Cartaz #GloboGolpista GloboNe

ws  

16/07/2016 YouTube 00:24 

Cartaz #GloboGolpista Jornal da 

Globo 

16/07/2016 YouTube 00:33 

Entrevista #PrimeiramenteFora

Temer 

RNTV 11/08/2016 YouTube 00:27 

Interrupção #ForaTemer Jornal 

Hoje 

23/05/2017 YouTube 00:43 

Interrupção #ForaTemer RJTV 14/09/2017 YouTube 01:07 

Interrupção #ForaTemer GloboNe

ws 

15/09/2017 YouTube 02:20 

Cartaz #ForaGlobo RJTV/TV 

Rio Sul 

05/11/2017 YouTube 00:19 

Cartaz #EuVoteiNaDilma Jornal 

Nacional 

05/11/2017 YouTube 01:15 

Cartaz #ForaTemer NETV 05/11/2017 YouTube 01:06 

Cartaz #ForaTemer 

#ForaGlobo 

DFTV 05/11/2017 YouTube 00:41 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 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 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=D3TEQXZH3v0


 

Barbudinho também é o único caso em que a performance ganhou perfis e canais 

individualizados. A página no Facebook possui 184 mil seguidores21, em contraste com 

12.823 seguidores no Twitter22 e apenas 168 inscritos no canal O Barbudinho no 

YouTube23.  

 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 constrangimento 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, 

                                                
21  Disponível em:<https://www.facebook.com/oBarbudinho/>. Acesso em: 5 nov. 2017. 

22  Disponível em: <https://twitter.com/oBarbudinho>. Acesso em: 5 nov. 2017. 

22  Disponível em: <https://twitter.com/oBarbudinho>. Acesso em: 5 nov. 2017. 

23  Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UcslCnueYISXAcPjkKONPlAQ>. Acesso em: 5 

nov. 2017. 



 

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 201124. 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 retaliação25. 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 originou um lamentável 

“meme” misógino”26. 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.  

                                                
24 MARTINS, Tabita. Correio Braziliense. Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/  2011/11/01/internas_polbraeco,276597/gru

po-merd-tv-pede-desculpas-por-empurrar-jornalista-da-rede-globo.shtml>. Acesso em: 5 nov. 2017. 

25  Disponível em: <https://merdtv.wordpress.com/videos/>. Acesso em: 5 nov. 2017. 

26 C.f. Know Your Meme. <http://knowyourmeme.com/memes/fuck-her-right-in-the-pussy-fhritp>. 

Acesso em: 5 nov. 2017. 

27
26 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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 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 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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Connective Politics, Videos and Algorithms:  

YouTube’s Mediation of Audiovisual Political Communication 
 

Andrea Medrado 
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Abstract: Brazil held its Presidential Elections in 2018. In this context, the Socialism and 

Liberty Party (PSOL) chose two candidates who were members of social movements to 

run as candidates for President and Vice-President: Guilherme Boulos from the Homeless 

Workers’ Movement (MTST) and Sonia Guajajara from the Articulation of the Brazilian 

Indigenous Peoples’ Movement (APIB). We wish to argue that this represents a strategy 

of “connective politics” in which the party borrows some of the movements’ causes and 

turns them into relatable personalised messages. In order to illustrate this, we chose one 

video from each of the social actors (PSOL, MTST and APIB) and used YouTube’s Data 

Tools to map out each video’s network of related videos. By doing so, we hope to shed 

light on how political strategies and algorithms interact, delving into the ways in which 

YouTube mediates political audiovisual content through its recommendation system.      

  

Keywords: YouTube; algorithms; social movements; political parties; connective 

politics.  

 

Introduction 

 

 

 In 2018, Brazil witnessed several unpopular measures imposed by the Michel 

Temer Government (2016-2018) such as a freeze on state spending in health care and 

education. As a way to demonstrate their resistance to this scenario, Guilherme Boulos, 

the leader of the Homeless Workers Movement (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

- MTST), and Sônia Guajajara, an activist from the Articulation of the Brazilian 

Indigenous Peoples (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB), have both joined 

the PSOL Party (Socialism and Liberty Party) to run as candidates for president and vice-

president, respectively. Guajajara is also the first indigenous person in Brazilian history to 

take part in the presidential elections.  

 To denounce the harsh measures inflicted on workers and indigenous peoples, 

both movements elaborate digital narratives that are eminently performative and visually 

compelling. In this regard, YouTube videos play a key role as engaging narrative 

components. As Mattias Ekman and Andreas Widholm (2017) observe, social media 



 

platforms blur the boundaries between private and public, and in the case of visual 

political communication, this implies not only “new expressions of celebrity politics”, but 

new technological arrangements that remain particular obscure, such as algorithms (2017, 

p.16). 

 Consequently, this study is particularly concerned with the mediation of video 

content across commercial platforms. Unlike conventional broadcasting media, such as 

television or radio, YouTube’s inner mechanisms might have an impact on what types of 

content users view. By assembling networks of related videos through its 

recommendation system, YouTube can influence which videos might be suggested to 

individual users. Yet, YouTube’s recommendation system has been understudied by 

media scholars. Therefore, by addressing this gap, we wish to understand the interplay 

between political communication, media activism strategies, and digital platforms’ 

algorithms. In order to achieve this, we draw from a Brazilian case study that shows the 

mediated YouTube linkages between the aforementioned social movements, the 

Homeless Workers’ and the Indigenous Peoples’ Movements, and one political party, 

PSOL. We then choose one YouTube video from each of these three social actors and 

employ YouTube’s data mining application Data Tools to trace the networks of 

recommended videos that are generated from each of three selected videos. This allows 

us to problematise the power relations involved in the mediation of political 

communication based on visual content and visual aspects. It also enables us to 

understand how YouTube’s business interests and technologies can affect the reach of 

videos that address issues of democracy, diversity, and citizenship.  

 In terms of theoretical perspectives, this chapter draws on the multidisciplinary 

field of platform studies. Born out of the need to adapt media studies methodologies to 

digital environments, platform studies concerns the analysis of platforms (social media, 

gaming, and content sharing applications) as “sets of relations” (Van Dijck, 2013). In 

other words, platform studies analyse affordances: relations involving digital media and 

objects that affect, constrain, or allow individual agency. In order to observe these 

affordances, we need to access the platforms’ application programming interfaces (APIs), 

which provide public data on actions performed within a digital environment (Plantin et 

al, 2018; Latour, 2005). Here, however, from a media studies perspective, we can 



 

identify a gap in literature, as little is known about the technological aspects of 

algorithms and recommendation systems. Thus, our aim is to explore the same network 

analytical tools employed by big data studies from a perspective that is neither statistical 

nor functionalist. Networks are not static objects and, especially in the case of YouTube 

videos, statistics may vary according to daily video uploads or when algorithms are 

modified. Additionally, popularity is a business asset that deeply affects YouTube’s 

recommendation system (Van Dijck: 2013).  

 Based on these theoretical and methodological approaches we wish to analyze the 

ways in which the Homeless Workers’ and the Indigenous Peoples’ Movements connect 

their different struggles and claims by examining both movements’ YouTube networks of 

related videos. We also ask: how do they make sense of their alliance with the PSOL 

Party as a narrative, especially considering the role played by non-human actors – 

YouTube’s algorithms – in the mediation of this content? What sort of related content 

does YouTube suggest to viewers who search for these videos?  

 In order to address these questions, this chapter consists of three sections. Firstly, 

it introduces the concept of “connective politics” to analyze the networked mobilizations 

that involve political actors from different groups or political cultures. Secondly, it 

addresses the current context of threats to democratic institutions and media in Brazil and 

the ways in which the PSOL strategy of “connective politics” fits within this context. 

Thirdly, it explores some of the audiovisual narratives shared by the Homeless Workers’ 

Movement, the Indigenous Peoples’ Movement, and the PSOL Party on YouTube. We do 

this by focusing on the networks of related contents for three videos – one from the 

Indigenous Peoples’ Movement YouTube Channel, one from Guilherme Boulo’s YouTube 

Channel, and one from the PSOL Party’s YouTube Channel. We employed the following 

strategy to choose each one of them: we did a YouTube search using the keywords “Sonia 

Guajajara” and sorted the videos by the “relevance” category. Therefore, our chosen 

videos represent the three most relevant within the three YouTube channels – the 

Homeless Workers’ channel, Guilherme Boulos’ channel and the PSOL Party’s channel. 

Finally, we decided to use “Sonia Guajajara” as our key word because she represents the 

weakest link in the network comprised of the two social movements and the political 

party. Sonia is an indigenous woman and not as well known as Guilherme Boulos whose 



 

work with the Homeless Workers Movement has been in the media spotlight. In this way, 

we could use content related to Sonia as a tool to investigate the extent to which the 

alliances between the social movements and the party reflect on their audiovisual 

narratives.      

 

2. Connecting social movements and mainstream institutionalized politics 

 

 A considerable body of research has focused on various forms of media 

mobilizations during large-scale protests. In this sense, a few examples of global events 

that exemplify the emergence of networked citizen politics include the 1999 Seattle 

World Trade Organization protests (Fleischman, 2006), the Tunisian and Egyptian 

revolutions (Castells, 2012), the Occupy Movements (Costanza-Chock, 2012), and the 

Indignados in Spain (Pena-López et. al, 2014). However, less is known about the 

activists’ capacities for building and heading social movements over longer periods. As 

Anthony McCosker points out, this is because these large scale protests represent critical 

events that have achieved high degrees of visibility, drawing from a combination of mass 

disruption of public spaces and the fast and extensive spread of photos, videos and text 

across multiple media platforms. Yet, we need to move beyond these critical events by 

examining the long-term sustainability of what he terms “peripheral political activism” 

(McCosker, 2015, p. 1-2).  

 This gap in knowledge is associated with a failure in social science and media 

studies to address the everyday institutionalized political processes of social movements. 

At the same time, as several authors suggest, political scientists also do not tend to 

consider how non-institutional actors like those active in social movements can affect 

political institutions (McAdam, 1982, p. 2; Meyer & Lupo, 2007, p. 125). This seems 

problematic given that political connections are at the core of social movements. Indeed, 

members of social movements have long realized that being successful in achieving their 

goals requires significant levels of interaction between various internal and external 

forces. In this sense, the constellation of political opportunity structures (external forces) 

matter (Meyer & Lupo, 2007, p. 125) and is key in shaping a movement’s ability to get in 

the political game, to gain power and to exercise influence.  



 

 In this chapter, therefore, we examine the audiovisual content produced by 

Guilherme Boulos and Sonia Guajajara from a different lens than is commonly used. 

Instead of focusing on how social movements attempt to establish connections with 

mainstream institutionalized politics, in our case study, a political party consciously 

reaches out to movement leaders, integrates them into party life and launches them as 

candidates in election campaigns. Here, it is worth noting that Guilherme Boulos became 

an official PSOL Party member recently, in March 2018. By adopting this perspective, we 

suggest that, in the Brazilian context, the boundaries between external (mainstream 

political) and internal (social movement actors) forces have always been blurred. 

Drawing on Bennett and Segerberg’s “logic of connective action” (2012), we argue that 

political parties are attempting to adopt a logic of “connective politics” in an age of 

networked politics. In what follows, we return to the notion of connective action and how 

what we have termed “connective politics” can be identified.         

 Firstly, Bennett and Segerberg offer a contrast between collective and connective 

action. Whilst the first is associated “with high levels of organizational resources and the 

formation of collective identities”, the latter is “based on personalized content sharing 

across media networks”. Another key difference has to do with the introduction of digital 

media, which might not change the core dynamics of collective action, but with 

connective action, it does (2012, p. 739). The authors also discuss the ways political 

parties and other more formal organizations were kept at bay in mass mobilizations such 

as Spain’s los indignados. By doing this, Bennett and Segerberg add, the idea was to 

prioritize the voices of ordinary people displaced by the financial and political crises. 

Importantly, the desire to cast wider public engagement by using interactive digital media 

and easy-to-personalize action themes also shapes connective action. To cite the authors:    

“In this network mode, political demands and grievances 

are often shared in very personalized accounts that travel 

over social networking platforms, email lists, and online 

coordinating platforms. For example, the easily 

personalized action frame ‘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 Tumblr, 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” (Bennett & 

Segerberg, 2012, p. 742). 

  

 Having offered this brief definition of connective action, we will now turn to how 

political parties (and specifically the PSOL party) are trying to appropriate this logic to 

create a form of connective politics. Additionally, we analyze the role that a commercial 

platform, YouTube, plays in mediating audiovisual political content.  

 

3. Brazil’s current political scenario: democratic institutions, media and legitimacy 

crisis 

 

 In 2016, Brazil was dragged into virulent political turmoil by various institutional 

and media forces. As a result, President Dilma Rousseff was impeached, despite further 

evidence that she was not involved in corruption. Amid turmoil punctuated by political 

and economic crises, many fundamental rights were put at risk, including popular 

housing programs and the demarcation of indigenous territories.  

 Two years later, in April 2018, the arrest of former president Luís Inácio Lula da 

Silva was also critical, especially because he was running for presidency. Further 

complicating this scenario, activist and city councilor Marielle Franco (PSOL) was 

murdered in Rio de Janeiro due to her work as an advocate against state-sponsored 

violence in the favelas. It was within this controversial context that The Homeless 

Workers’ Movement (MTST) and The Indigenous Peoples’ Movement (APIB) have 

pursued a path toward institutionalized politics. Differently from Spain’s Podemos, the 

party created by the activists involved in 15M, and also from Marichuy’s candidacy, 

which was directly endorsed by the Mexican indigenous movement itself, MTST and 

APIB were invited into the institutional arena by a conventional political party, PSOL. 

However, the connections between the two movements and PSOL are not as simple as 

they might appear. Combining the claims for indigenous territory and popular housing for 

urban workers might seem reasonable enough for the voters who constitute their social 



 

media audience. Yet, the indigenous experience is radically different from that of 

homeless workers. For one thing, indigenous peoples represent a mode of existence 

outside capitalism. As observed by Cláudia Gonçalves (2012), the very notion of 

“indigenous people” was foreign to Brazilian native tribes, which perceive themselves as 

a rich plurality of different cultures, ethnicities, costumes and languages. The idea of a 

unified indigenous identity was imposed first by the Portuguese settlers, and later by the 

State. Consequently, from the perspective of the indigenous movement, a lot of effort is 

being spent on making themselves understood through the lenses of the large majority of 

non-indigenous voters.  

 As for the Homeless Workers’ Movement (MTST), the movement was created in 

1997, and is the urban version of the Landless Workers’ Movement, or MST (Movimento 

dos Sem Terra). A literal translation of the MTST Movement’s name could be “the 

movement of workers who have no roof” (with an emphasis on the word “no”). This is 

revealing in terms of their personalized messages. Both the MTST and the APIB are 

movements that fight for the rights of ordinary people who have no roof, no land, and no 

place in society. 

 Although it acts independently from its rural counterpart, like the MST, the MTST 

expresses demands for land distribution and social equality. Both share a vision that 

draws from socialist ideals and attempt to promote change from below. When it comes to 

the ways in which their messages reach the general public, one can also find 

commonalities. Both the Homeless Workers’ and the Landless Workers’ movements face 

major image problems due to misleading interpretations of their cause as a “threat to 

private property”. Indeed, corporate media outlets in the country often convey this image. 

In this sense, the MST has resorted to a new approach: the movement has turned to 

selling organic foods in middle class urban neighbourhoods, thus elaborating a new 

narrative through which urban voters can identify with the cause of the rural landless 

workers. In this way, the movement, which promotes the benefits of organic farming, has 

become associated with the promotion of healthy lifestyles. Here, we suggest that despite 

all constraining factors, social movements in Brazil are being agile and adaptable both in 

their use of strategic communications and in their embrace of a philosophy of connective 

politics as we will discuss in the following section.   



 

 As for the political party, PSOL, given the current context of political polarization 

in the 2018 elections in Brazil, it does seem to be less concerned about communicating a 

clear left-wing collective identity than about conveying a flexible image, incorporating 

the voices of broadly defined ordinary people. Often, these ordinary people might have 

little in common apart from feeling subjected to multiple and varied layers of oppression, 

such as class, racial, and gender discrimination.  

 We can see the Boulos-Guajajara election alliance as an example of this. In order 

to create a coherent narrative for Boulos and Guajajara as election ticket partners, the 

PSOL Party states that they both are deeply involved in the (broadly defined) housing 

struggle. Whilst the first movement fights for the rights of urban workers who cannot 

afford housing in large cities with high living costs, such as São Paulo, the second refers 

to indigenous peoples’ struggle for their land and environmental protection in the face of 

growing social challenges.  

 Therefore, both the Homeless Workers’ and the Indigenous movements can be 

considered more formally organized than those found in the mass “connective action” 

mobilizations studied by Bennett and Segerberg. However, their integration with the 

PSOL Party represents a new strategy by the more radical sector of the Brazilian left that 

wishes to create a mosaic comprised of social movements, aboriginal peoples, artists, and 

Human Rights activists. Here, it is worth stressing that the PSOL Party has a growing 

presence in the country’s legislative government branch with the election of city, state 

and federal councilors. However, the party has a very small presence in the executive 

government branch, which includes the election of mayors, and states governor. The 2018 

presidential campaign represented, thus, an opportunity to provide the candidates with 

more visibility for future legislative or local political roles rather than a concrete bet to 

elect Boulos and Guajajara as president and vice-president.        

 

4. Visual communication and digital storytelling 

 Unarguably, social movements and political parties largely benefit from social 

media platforms. If we consider how online visual communication represents a global 

trend, YouTube became virtually unavoidable as a tool for political actors concerned with 

social mobilisation (Castells, 2012; Shifman, 2013). Facebook, WhatsApp, and YouTube 



 

are the most popular social media platforms in Brazil, followed by Instagram, whose 

popularity is on the rise. Within this landscape, news links represent the type of content 

that is mostly shared on Facebook, for instance. However, the rate of interactions per post 

is higher if the post contains photos or videos (Comscore, 2018). Additionally, there are 

98 million YouTube users in the country, while 95% of individuals with online access 

watch at least one YouTube video per month, as the so-called popular classes constitute 

YouTube’s Brazilian audience (Spyer, 2017). 

 Certainly, pictures are powerful storytelling tools, but videos are objects that are 

more complex in terms of narrative aspects. Due to the time-honored tradition of 

objectivity both in scientific discourse and everyday life (Daston & Galison, 2010), we 

still regard photographs as emblems of the “authenticity of the referent projected onto the 

picture” (Didi-Huberman, 1990, p.242). On the other hand, with its richer combination of 

text, sound, and movement, video technology is “at the heart of the increasingly 

interlinked webs of previously separated media” (Cubitt, 1993, p.XV). Additionally, 

because they encapsulate other media, videos (apparently) provide less fragmented, and 

more mosaic-like narrative instances than photographs. Thus, we the chosen focus on the 

videos produced by MTST, APIB, and PSOL because of the special qualities that videos 

bring.  

 Furthermore, these three actors’ social media narratives are strong examples of 

how visual communication strategies are relevant within the scope of connective politics. 

In order to describe their (broadly understood) collective identities, values, and goals, 

The Homeless Workers’ Movement, The Indigenous Peoples’ Movement and the PSOL 

Party produce performative videos that place them in contrast with the opposing 

conservative political forces. These three actors particularly rely on visual components to 

make their stories more compelling. As it is traditional among Native Brazilian leaders 

and politicians, Sônia Guajajara often wears bright coloured indigenous headdress and 

body painting. In comparison, The Homeless Workers movement’s videos are 

conventional, but on special occasions its members perform spectacular live-streamed 

acts of resistance. This was the case with Guilherme Boulo’s festive arrival in President 

Michel Temer’s neighborhood in May 2016, which saw thousands of protesters following 

a car with loudspeakers. In April 2018, the Homeless Workers’ Movement further 



 

explored such Carnivalesque tactics by occupying the seaside apartment that was used by 

Lula’s opponents to convict him for corruption. This occupation meant to demonstrate 

that Lula did not own the property and, thus, was unfairly arrested. As for the third actor, 

PSOL, the party often promotes videos showing its representatives in intense arguments 

with right-wing politicians. One example was the sit-in led by congressional 

representative Luíza Erundina at the federal parliament to prevent right wing deputies 

from passing an anti-abortion bill in April 2016. 

 In order to clarify how the interrelationships between The Homeless Workers’ 

Movement (MTST), The Indigenous Peoples’ Articulation (APIB) and PSOL are 

structured in narrative terms, we have selected one video from each organization’s 

channel at YouTube, sorted by relevance, as we explained earlier.  

 

YouTube Channel Title and web 

address of video 

Number of views 

and category 

 

Short description 

APIB Articulation of 

Indigenous Peoples 

 

Guilherme Boulos 

from the MTST and 

Sonia Guajajara 

summon you for the 

general strike 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=KS

2mUV2WmWM 

 

 

 

339 views (as of 15 

November 2018 – 

posted on 04 May 

2017) 

 

People and blogs 

 

 

 

In a street setting, 

Guilherme Boulos 

and Sonia Guajajara 

are speaking to 

camera. They 

announce that on 28 

April, they aim to 

“stop Brazil” with a 

general strike. They 

stress that the social 

movements’ 

struggle will take all 

the streets. In São 

Paulo, they are 

organising an event 

that will be hosted 

in front of President 

Michel Temer’s 

apartment. 

    

Guilherme Boulos 

 

Sonia Guajajara, an 

indigenous woman 

for the vice-

presidency 

3,938 views (as of 

15 November 2018 

– posted on 05 

March 2018) 

The video starts 

with an indigenous 

chief standing in the 

middle of a sitting 



 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=s7P

5OYRI7cI&t=613s 

 

 

News and Politics 

crowd in what 

appears to be a 

lecture theatre. He 

is singing and 

playing a rattle to 

introduce Sonia 

Guajajara. We can 

see Brazilian 

celebrities in the 

crowd, such as the 

singer Caetano 

Veloso. Wearing a 

large blue 

indigenous 

headdress, 

Guajajara takes the 

stage, under 

vigorous applause 

from the crowd, and 

starts to make a 

speech.  

   

PSOL 50 Sônia Guajajara 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ow

TuCADDJOw 

 

3,087 views (as of 

12 September 2018 

– posted on 06 

December 2017) 

 

News and politics 

Wearing indigenous 

face paint, feathers and 

a colourful necklace, 

Sonia Guajajara is 

speaking to camera 

during the PSOL’s 6th 

National Party 

Convention, which took 

place 3-4 December 

2017. It appears that she 

is being interviewed but 

we never see the 

interviewer or hear the 

questions that were 

being were asked.  

TABLE 1: Descriptions of the three analyzed videos 

 

 In what follows we have used YouTube Data Tools, a set of data mining scripts, to 

examine each video’s corresponding network of related videos, as they are suggested by 

YouTube’s recommendation system for an anonymous user (someone who is not logged 

into a Google account). The aim of this procedure is to understand how YouTube 

mediates these narratives, as well as the implications of this mediation in relation to reach 

and content suggested to users. By doing so, we also aim to demonstrate the ways in 



 

which such networks illustrate the adoption of a connective politics logic by both social 

movements and the PSOL Party.    

 In a paper entitled Deep Neural Networks for YouTube Recommendations, 

Covington, Adams and Sargin (2016), software engineers at Google, shed some light on 

the otherwise entirely obscure YouTube algorithms. According to the authors, 

recommendation systems aim to predict future actions based on previous behaviors 

(Covington et al, 2016). This means that any attempt to analyze video playlists will 

eventually be biased. Video playlists may vary for different users according to their 

different tastes, habits, views, and connections, but also gender, location, and age. 

Connected to the neural networks of Google Brain, YouTube’s recommendation system 

organizes a huge amount of audiovisual content into related video playlists through deep 

learning technologies. Basically, the criteria adopted by the platform to filter millions of 

videos to instantly generate a sequence of only a dozen for individual viewers are: a) 

previous behaviour (or history of viewed content); b) topicality (recently uploaded 

material on current affairs); c) popularity with platform users, and d) demographics 

(Covington et al, 2016). Hence, we are not concerned with the behavior of YouTube 

users, nor with the popularity of the videos that we have analyzed, rather we are 

interested in the interrelations between videos, while the content the recommendation 

system associates with them provides an overview of the context in which their narratives 

are being interpreted. 

 As a digital archive, YouTube represents a wide collection of television shows 

and films (Miller, 2009) and this affects the power relations within the network. 

YouTube’s most viewed video featuring Sonia Guajajara, for instance, is a clip of the live 

broadcast of her participation during Alicia Keys’ performance at Rock in Rio 2017. 

Thus, the implications of YouTube’s commercial nature are numerous. YouTube is said 

to promote free speech and inclusive access to communication, and, yet, the platform 

plays a key part in Google’s display network. Promoting alternative political views 

concerned with social justice is at odds with the platform’s own capitalist logic. YouTube 

welcomes and promotes independent channels, but only as long as they fulfill their 

purpose and that is to generate advertising revenue through their popularity.  



 

 Our use of YouTube’s Data tools unveiled a network comprising 3,029 related 

items for APIB’s video; a set of 5,632 related items for Guilherme Boulo’s video; and 

2,521 items for PSOL’s video. We start by analysing APIB’s video “Sonia Guajajara and 

Guilherme Boulos summon you for the general strike”. Since it was uploaded onto 

YouTube almost a week after the strike happened, this video documents when Boulos and 

Guajajara actually established their alliance. In the video, they keep emphasizing the 

importance of unifying both social movements to repel attacks against their rights. 

 Judging by YouTube’s figures, despite its low popularity, the APIB video has 

triggered a larger number of related content than the PSOL party video itself. 

Interestingly, the APIB YouTube Channel features in the People & Blogs category, one of 

the most popular in YouTube. Yet, News & Politics was the category that contained the 

largest number of related videos. Some interesting points emerge here. The categories in 

which YouTube places its videos – such as “People & blogs”, “News & Politics”, 

“Entertainment”, “Music”, “Nonprofit & activism” etc. – represent important criteria for 

YouTube’s recommendation system. However, when anyone uses YouTube’s filter 

function for searching for a video, he or she can do it by different criteria, such as date of 

upload (last hour, today etc.), type (video, channel etc.), duration (short or long), 

characteristics (live, high definition etc.) and classification (date video was sent, 

evaluation etc.). However, YouTube’s filter function does not allow users to search 

according to category. This has implications for the ways in which users access content 

via YouTube’s recommendation system. For example, when searching for the word 

“Guajajara”, the user could do so by searching within the “politics & news” category, he 

or she would probably not find the video of Guajajara’s performance during the Rock in 

Rio Festival as a result. It becomes evident, then, that YouTube’s recommendation system 

pushes content that already received a high number of views. In other words, the most 

watched videos are also the ones most likely to be pushed to viewers.  

 In order to analyse the networks of related videos for each of the three videos, we 

downloaded an excel spreadsheet offered by YouTube’s Data Tools. For APIB’s video, we 

then carried out a search on the spreadsheet for the following keywords in Portuguese – 

“índio”, “indígena” (both mean indigenous), and “Guajajara”. The searched resulted in a 

number of 244, out of 3,029 related videos. This means that only 8% of videos in APIB’s 



 

network of related videos contained the keywords “índio” or “indígena”, which seems 

like a strikingly low percentage  given that this is the YouTube Channel of the 

Articulation of Indigenous Peoples.       

  

FIGURE 1: APIB’s network of related videos (source: the authors) 

 

 We will now turn to an analysis of the network of videos that are related to the 

video posted on Boulo’s Channel. In this network, 2,201 videos feature in News & 

Politics as well. Within this category, after downloading the spreadsheet produced by 

YouTube Data Tools, we noticed that the word “Guajajara” is mentioned only 40 times, 

in contrast to 197 videos featuring hate speech. Among the 40 videos mentioning 

Guajajara, eight were uploaded by PSOL’s political opponents, such as the right wing 

group “Free Brazil Movement” (MBL). The most viewed video from the entire playlist of 

related videos is the popular Brazilian kid’s cartoon the Lottie Dottie Chicken. This again 

demonstrates a dynamic in which YouTube pushes content that is already massively 

popular to the average viewer.  

 In terms of content, it is interesting to note that during the 13 minutes of duration 

for the video we selected in Boulo’s YouTube Channel, which, basically, introduces 

Sonia Guajajara as a political figure, there is not one single mention of the PSOL Party. 

Instead, Guajajara focuses on describing the alliance between the indigenous movement 

(APIB) and the Homeless Workers’ Movement (MTST). She also explains that both 



 

movements are connected to alternative media collectives, such as Mídia Ninja and Mídia 

Índia (Indigenous Media), stressing that the struggles of the latter are similar to those of 

MTST and APIB.  

 

 Boulos channel’s video was filmed during the public announcement of 

Boulo’s and Guajajara’s political candidacy in 04 March 2018. Nevertheless, 

drawing from Guajajara’s speech, we can infer that the PSOL political party, which 

is not even mentioned in the video, plays a minor pragmatic role in this alliance: 

that of enabling the participation of both social movements in the elections. This 

illustrates the ways in which the alliance between the MTST Movement, the 

Indigenous Movement and the PSOL Party was established within a logic of 

connective politics. Whilst the movements’ affiliation with a political party might be 

interpreted as an attempt to institutionalize their activities, the alliance between the 

three actors seems to be temporary, evoking the network-enabled association 

between diffuse activist groups in the connective action dynamics described by 

Bennett and Segerberg (2012).  FIGURE 2: Guilherme Boulos’ network of related 

videos (source: the authors) 

FIGURE 2: Guilherme Boulos’ network of related videos (source: the authors) 



 

 

 Whilst in the APIB video Boulos introduces Guajajara but plays a leading role, in 

Boulos channel’s video we can observe the opposite: Guajajara is delivering a fierce, 

enthusiastic speech about the fight for indigenous rights, being the key protagonist in it. 

However, paradoxically, our search for the keywords “índio”, “indígena” and “Guajajara” 

resulted in only 292 videos out of 2,201, or 13%. Five videos filled with racist remarks 

were also assembled in the playlist by YouTube’s algorithm. From this, it is reasonable to 

conclude that strong connections between the Homeless Workers’ and the Indigenous 

Movements are not visible in our analysis of the networks of related videos. This 

reinforces our previous points on the ways in which the alliance between the two 

movements were much more “connective” in nature – in terms of its pragmatism and 

potentially short-term collaboration – than they were “collective” in terms of a formal 

long-term institutionalisation or the establishment of a unified identity. Here, it is worth 

adding that, historically, the indigenous movement by itself has never had a unified 

identity. Obviously, this attempt at unification is further complicated when establishing 

an alliance with the MTST Movement.  

  

 FIGURE 3: PSOL’s network of related videos (source: the authors)  
 



 

 

Finally, we present our analysis of the PSOL Party’s network of related videos. Similarly, 

the majority of related items, 848, are included in the News & Politics category, followed 

by People & Blogs with 662 related videos. When we examine the PSOL video’s content 

though, we can find some important differences. In the other two videos, the struggle for 

indigenous territory appeared as Sonia Guajajara’s leitmotiv. However, in this video, 

Guajajara describes her approach to politics as “eco-socialist”. In this way, the PSOL 

Party seems to be representing Guajajara as an environmental activist that also, perhaps 

accidentally, happened to be an indigenous political leader.  

 Here, we can establish some parallels with some of the narratives that the MST 

(Rural Landless Movement) has been constructing for the wider Brazilian middle-class 

public. Traditionally, the movement has featured in the collective imagination as the 

gathering of unruly violent invaders who evoke reactions of fear and panic, particularly 

amongst members of the upper and middle classes. However, in the last 5 years, the 

movement has started to organize organic foods markets in middle class neighborhoods 

in cities such as Rio and São Paulo. This appeal to environmentalism and health has been 

contributing to creating a more favorable image of the movement. Similarly, the 

mainstream corporate media often represent the indigenous movement as a group of 

exotic others who are completely detached from society. Therefore, one of the few ways 



 

in which the movement is able to connect to wider (and particularly white middle class) 

society is by drawing from this idea of fighting for the protection of the environment.          

 

5. Concluding Thoughts 

 

 Just like regular social media users, social movement activists resort to visual 

communication in an attempt to make their statements heard. Here, specifically, 

performative narratives represent an old tradition in the field of contentious politics 

(Polleta, 2006; Tilly, 2005; Johnston & Klandermans, 2004). With the growth of mobile 

technologies, performative audiovisual narratives have become increasingly more 

relevant for digital activism.   

 In this Chapter, we have directed our efforts towards exploring how the 

connections between two social movements and one political party can be revealed 

through an analysis of their networks of related videos. Importantly, we have also 

investigated how such connections are actually mediated via YouTube. By doing so, we 

hope to have demonstrated the significant ways in which political audiovisual material is 

mediated, organized, and presented by YouTube, a commercial profit-driven digital 

platform. We have also discussed some of the implications of such mediations. With its 

tendency to push content that is already popular, YouTube’s recommendation system 

might not be particularly helpful in terms of helping viewers find content that aligns with 

their political preferences. In this way, we hope to have shed light on how political 

strategies and algorithms interact. On one hand, we can conclude that PSOL’s strategy 

was to embrace well-known members of social movements, drawing from network-

enabled association between activist groups with diffuse common causes in order to gain 

more visibility for the party. One the other hand, the algorithmic logic of YouTube’s 

recommendation system does not reinforce the connections between the two social 

movements (the MTST and APIB) both with the party and with the average viewer. This 

becomes evident when a user searching for Sonia Guajajara receives a recommendation 

for a video produced by the ultra-right wing organisation, the Free Brazil Movement 

(MBL), known for the racist remarks, as we discovered in our research. 



 

 Additionally, our analysis of the three networks of related videos suggests that the 

connections between the Urban Homeless Workers Movement (MTST), the Indigenous 

Movement (APIB) and the PSOL party appear incipient, and geared towards the 

elections, rather than an indication of long-term collectively shared goals or struggles. 

This emulates a logic of “connective politics” in which the PSOL Party embraces well-

known members of social movements. However, rather than aiming to institutionalize 

such movements, the party seems to be borrowing some of their causes and turning them 

into relatable personalized messages. As we stated earlier, both the MTST and the APIB 

are movements that fight for the rights of ordinary people who have no roof, no land, no 

place in society. Therefore, this strategy is consistent with the PSOL party’s desire to 

attract lower economic class voters who used to vote for the Workers’ Party but are now 

feeling disoriented by former president Lula’s arrest.   

 To conclude, digital platforms are said to improve democratic participation by 

balancing the gap between the corporate media and the political narratives produced by 

citizens and activists. However, over a decade after the emergence of the Web 2.0, digital 

platforms came to be associated with a fragmented media landscape, while the algorithm 

policies employed by major corporations like Google and Facebook might hinder the 

chances for more balance. Moreover, within the hybrid media environments of digital 

platforms, algorithms cooperate for the construction of disjointed realities, where 

artificial intelligence agents like bots further disrupt communication processes   (Bennett 

& Pfetsch, 2018, p.245-46). 

 As José Van Dijck (2013) puts it, popularity and geolocation are criteria strictly 

connected to corporate practices aimed at increasing digital platforms’ advertising 

revenue. In this context, although attractive witty audiovisual communication might 

represent a powerful strategy for social movements, stark inequalities persist. At the same 

time, our chapter offers a contribution to the visual political communications discussions 

by addressing the parties’ political strategies (PSOL, in our case) in terms of building 

network connections. Whilst such connections manifest through the related audiovisual 

content that they produce, they can be better understood if we also examine the role 

played by algorithms in these connective politics dynamics. Indeed, in this era of socially 

mediated visual communication, the algorithmic logics of recommendation systems, such 



 

as YouTube’s, does not seem to be reinforcing the social movements and parties offline 

connections in the online environments for the average viewer.  
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ANEXO F.  Capítulo de livro aceito para publicação (2019) 
 

Narrativas Transmídia: experiências lúdicas de entretenimento audiovisual 
Simone do Vale  

 

Introdução 

 

 O avanço das tecnologias de produção, transmissão e distribuição de conteúdo 

digital deflagrou profundas transformações nas indústrias midiáticas e na esfera cotidiana 

das práticas dos seus consumidores. No Brasil, como em muitos outros países, essas 

mudanças continuam a pleno vapor. Em 2017, o YouTube registrou 98 milhões usuários 

brasileiros, o equivalente a 95% dos indivíduos com acesso à Internet no país27. Por sua 

vez, a Netflix atingiu quase 10 milhões de assinantes no Brasil em 2018, superando Net e 

Sky, dois gigantes do segmento de TV paga,  além de obter um faturamento maior do que 

o do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) no mesmo ano28. 

Com o advento das redes de transmissão por fibra óptica e radiofrequência,  interfaces 

dinâmicas e dispositivos móveis, a Internet se tornou central para novas práticas de 

distribuição e consumo de produtos audiovisuais. Articulado às condições técnicas mais 

arrojadas das redes digitais, esse conjunto de práticas cooperou para a consolidação de 

um arranjo midiático complexo. As redes de banda larga permitiram o tráfego de 

conteúdo em alta definição e, ao mesmo tempo,  um engajamento mais intenso do público 

com produtos audiovisuais de todos os tipos, do acervo das redes de televisão aberta às 

webséries e vídeos filmados por pessoas comuns.  

 Conectado à rede mundial de computadores, por sua vez, o telefone móvel ganhou 

a capacidade de reproduzir diferentes tipos de mídias, como rádio, câmera fotográfica, 

filmadora, televisão, controle remoto e console de games. Em contrapartida, as mídias 

que antes eram distribuídas e consumidas separadamente - como televisão, rádio, games e 

Internet – agora confluem para as mesmas plataformas digitais online. Para atrair a 

audiência agora fragmentada e dispersa na grande quantidade de janelas disponíveis no 

                                                

27
 �  Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/280685/number-of-monthly-unique-youtube-

users/>. Acesso em nov. 2018. 

28
 �  CASTRO, Daniel. Netflix ultrapassa gigantes Net e Sky e já é a maior TV por assinatura do 

Brasil, UOL. Disponível em: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-ultrapassa-

gigantes-net-e-sky-ja-e-maior-tv-por-assinatura-no-brasil-21659?cpid=txt>. Acesso em dez. 2018. 

https://www.statista.com/statistics/280685/number-of-monthly-unique-youtube-users/
https://www.statista.com/statistics/280685/number-of-monthly-unique-youtube-users/
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-ultrapassa-gigantes-net-e-sky-ja-e-maior-tv-por-assinatura-no-brasil-21659?cpid=txt
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-ultrapassa-gigantes-net-e-sky-ja-e-maior-tv-por-assinatura-no-brasil-21659?cpid=txt


 

ambiente multiplataforma, a televisão digital disponibilizou um número maior de canais e 

formatos mais interativos (Evans, 2011; Jenkins, 2008).  

 Do ponto de vista da audiência, o modelo convencional de distribuição de 

conteúdo audiovisual por meio de TV aberta, canais por assinatura e mídias físicas (CDs, 

DVDs, etc) oferecia uma experiência muito pouco flexível. Em decorrência das 

inovações que viabilizaram as plataformas e redes sociais online, o público se tornou 

capaz de decidir o quê, quando e onde consumir filmes, programas televisivos, séries e 

games. Somado a isso, a integração entre audiência e indústria atingiu novos patamares. 

É o caso, entre muitos outros, da trilogia 50 tons de cinza de E.L. James, que foi 

publicada no website Fanfiction.net originalmente como uma adaptação da saga 

Crepúsculo29 e dos longa-metragens Star Wars Uncut30 e The Empire Strikes Back 

Uncut31, refilmagens realizadas cena a cena por diferentes fãs da franquia criada por 

George Lucas.  

 Além dos aspectos tecnológicos, econômicos e estéticos, portanto, é preciso 

considerar que, em meio à profusão de serviços e formatos oferecidos pelas plataformas 

de streaming como Netflix, vídeo sob demanda (V.O.D.) como ITunes ou mídias sociais 

como YouTube, a audiência conectada passou a exercer mais influência em negociações 

com a indústria midiática, participando mais ativamente da co-criação de produtos 

(Martino, 2014; Spurgeon: 2008). Enquanto, por um lado, os avanços tecnológicos 

possibilitaram a superação do modelo verticalizado de produção e distribuição 

audiovisual, por outro lado, a convergência das indústrias midiáticas, consequentemente, 

é um processo indissociável dos usos e práticas culturais desenvolvidos pelo próprio 

público.  

 Assim, sob a égide da chamada “cultura da convergência” (Jenkins, 2008), o 

conceito de narrativa transmídia assumiu uma importância fundamental para os 

                                                

29
 �  CUCCINELLO, H.C. Fifty Shades Of Green: How Fanfiction Went From Dirty Little Secret 

To Money Machine, Forbes. Disponível em 

<https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2017/02/10/fifty-shades-of-green-how-fanfiction-

went-from-dirty-little-secret-to-money-machine/#7f03a1be264c>. Acesso em dez. 2018. 

30
 � Disponível em: <http://www.starwarsuncut.com/>. Acesso em dez. 2018. 

31
 �  O filme pode ser assistido na íntegra no canal oficial de Star Wars no YouTube: 

<https://www.youtube.com/watch?v=GjsFAZWnA00>. Acesso em dez. 2018. 

https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2017/02/10/fifty-shades-of-green-how-fanfiction-went-from-dirty-little-secret-to-money-machine/#7f03a1be264c
https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2017/02/10/fifty-shades-of-green-how-fanfiction-went-from-dirty-little-secret-to-money-machine/#7f03a1be264c
http://www.starwarsuncut.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GjsFAZWnA00


 

segmentos inovadores da indústria do audiovisual. Porém, ao contrário dos formatos 

narrativos convencionais, a narrativa transmídia demanda especial atenção às práticas 

culturais que caracterizam o consumo contemporâneo de audiovisual. A proposta deste 

capítulo, portanto, é analisar o conceito à luz das práticas de consumo de produtos 

audiovisuais em múltiplas plataformas, um contexto caracterizado pela lógica 

“epidêmica” dos virais, a preferência por linguagens lúdicas e níveis mais acentuados de 

interação (Shifman, 2013; Jenkins, 2008; Burgess & Green, 2008).  

 

Cultura da Convergência: a audiência como foco da experiência de entretenimento 

 

 O termo “convergência” tem sido empregado por diversos autores para descrever 

a combinação cada vez mais intrincada entre tecnologias, indústrias e formatos 

midiáticos. Entretanto, essas explicações enfatizam exclusivamente a predominância de 

um único viés, que costuma ser ora tecnológico, econômico ou estético. Isto é, busca-se 

explicar a convergência midiática como um fenômeno determinado por fatores unilaterais 

e isolados, a saber, 1) o surgimento de novos meios de produção e distribuição; 2) a 

cooperação e as fusões de empresas, como no caso Time Warner/AOL, ou, 3) a 

emergência de novas formas de conteúdo midiático (Jenkins, 2008).  

 Em primeiro lugar, de acordo com as explicações de viés tecnológico,  as 

tecnologias expandiram o negócio do audiovisual, tornando, ao mesmo tempo, as 

experiências de entretenimento mais envolventes. Embora as tecnologias tenham 

possibilitado todas essas mudanças, as definições de convergência como um processo 

essencialmente tecnológico ignoram a dimensão sociocultural do consumo, isto é, todo o 

escopo dos usos e práticas que permeiam as apropriações de produtos (Canclini, 2010).  

 Um bom exemplo foi a febre de vídeos domésticos compartilhados no YouTube 

em 2006 com os famosos “foguetes” de Coca-Cola e pastilhas Mentos. Nenhuma das 

empresas foi capaz de controlar a replicação epidêmica do videomeme A Experiência 

Coca-Cola/Mentos (The Coke/Mentos Experiment). Na época, Susan McDermott, então 

porta-voz da Coca-Cola, chegou a desabafar a sua frustração no The Wall Street Journal: 

“Preferimos que as pessoas bebam Coca-Cola em vez de realizar experimentos com ela”. 

Mas, em outubro de 2006, a gigante dos refrigerantes cedeu e se uniu ao público, criando 



 

o concurso de vídeos Poetry in Motion (Poesia em Movimento) (Spurgeon: 2008; 

Tapscott & Williams, 2008).  

 Em segundo lugar, no caso da explicação da convergência pela via da cooperação 

entre indústrias midiáticas, o exemplo da franquia Resident Evil é emblemático. 

Desenvolvido pela japonesa Capcom, o game foi lançado em 1996 para a plataforma 

PlayStation da Sony, com versões para consoles Nintendo e Dreamcast, entre outros. A 

grande popularidade do game acabou incentivando a parceria entre a Capcom e a Sony 

Pictures, braço cinematográfico da multinacional, em um projeto inusitado: o 

desenvolvimento da adaptação de um game para o cinema – e não o contrário. Entre 2002 

e 2016, a Sony lançou seis longa-metragens homônimos, o que não só ampliou a 

perspectiva dos jogadores em relação ao universo ficcional de Resident Evil a partir de 

novas pistas e revelações, mas a própria intensidade com que os fãs passaram a interagir 

com a narrativa do jogo eletrônico.  

 Em relação ao terceiro caso, o empacotamento de temporadas completas de 

seriados que podem ser assistidas na Netflix ininterruptamente (prática apelidada de 

“maratona de séries” ou “binge watching”),  diferente do tradicional modelo de consumo 

semanal de episódios, é um bom exemplo dos formatos midiáticos inovadores 

característicos da convergência.  

 Enfim, cada um dos três casos reafirma a relevância dos aspectos tecnológicos, 

mercadológicos e estéticos da convergência. Contudo, ao mesmo tempo, eles demonstram 

que nenhum desses aspectos está dissociado de um movimento correspondente na esfera 

cultural das práticas da audiência.  

 A convergência é um fenômeno provocado pelas transformações na base 

tecnológica, nos modelos de negócio e nas concepções estéticas dos formatos produzidos 

pelas indústrias midiáticas, mas o seu impacto também é, simultaneamente, um fenômeno 

de caráter cultural sob o ângulo dos padrões “migratórios” de consumo de conteúdo 

(Jenkins, 2008). Assim, longe de constituir um processo restrito ao avanço das 

tecnologias, a convergência pode ser compreendida como um processo multidimensional 

que envolve múltiplos aspectos de natureza tecnológica, econômica, estética, social e 

cultural.  



 

 O fenômeno da convergência é caracterizado pelo fluxo de conteúdo em 

plataformas diferentes e pela cooperação entre diferentes indústrias midiáticas. Porém, o 

motor que impulsiona essa lógica é o comportamento “migratório” dos próprios 

consumidores, que exploram o ambiente online à procura de experiências de 

entretenimento cada vez mais interativas e dispersas em plataformas ou mídias diferentes 

(Jenkins, 2008, p.27). Assim, além de tecnologias, estratégias corporativas e formatos 

inovadores, portanto, a convergência também corresponde a um rico arcabouço de 

práticas socioculturais. 

 A televisão, por exemplo, já não corresponde ao modelo de uma única tela, mas à 

combinação de várias telas, com espectadores e conteúdo que migram de uma plataforma 

para a outra (Dawson, 2007). Desse modo, ao contrário do modelo convencional de 

distribuição de conteúdo audiovisual, no contexto da cultura da convergência, onde os 

espectadores também produzem conteúdo audiovisual, sobretudo, é necessário levar em 

consideração que as práticas participativas dos consumidores assumiram o papel 

principal. 

 

Da indústria de brinquedos aos smartphones: o caráter lúdico das narrativas 

transmídia 

 

 De maneira resumida, narrativas são sequências de eventos encadeados por nexos 

de causalidade (Wake, 2006, p.14). Na concepção tradicional da cultura letrada, 

narrativas ou histórias percorrem um trajeto linear rumo a um desfecho determinado. E, 

embora as histórias sejam permeadas por lacunas que demandam um certo grau de 

participação do ouvinte/leitor/espectador para a sua interpretação, em geral, gêneros 

narrativos digitais como os memes são mais facilmente percebidos como ambíguos e 

abertos à participação e co-criação (Shifman, 2013, pp. 107- 110).  

 Contudo, o conceito de “narrativa transmídia” não deriva do contexto da cultura 

digital. Originalmente, o conceito foi desenvolvido por executivos de marketing da 

indústria de brinquedos para descrever a experiência lúdica de encenação ou recriação de 

histórias por meio de produtos licenciados pelos grandes estúdios para o público infantil, 

como bonecos e jogos, por exemplo (Evans, 2011). Na época, as interfaces online da Web 



 

1.0 não ofereciam recursos para graus intensos de interatividade e as limitações físicas 

das redes telefônicas impediam o tráfego de grandes volumes de dados.  

 Paradoxalmente, porém, apesar das inúmeras restrições da Web 1.0, foi nesse 

ambiente marcado pela estrutura não-linear do hipertexto que as primeiras tentativas de 

transformar o computador em um espaço de fruição para narrativas ficcionais interativas 

tomaram forma.  

 Entre 1988 e 1989, os dois primeiros anos de abertura comercial da Internet, o 

provedor AOL lançou a série experimental QuantumLink Serial, que em apenas três 

meses se tornou o conteúdo textual mais acessado no portal da empresa. Criada pela 

roteirista Tracy Reed, a série se desenrolava por meio de textos publicados em salas de 

bate-papo e e-mails. O mais interessante, contudo, é que, além de aceitar as sugestões 

enviadas pelo público, semanalmente Reed também escolhia alguns fãs para inseri-los na 

história a partir de ideias que eles mesmos forneciam (Swaine, 2008, p.7).  

 Poucos anos mais tarde, em 1995, o publicitário Scott Zucarin criou The Spot,  

uma série  inspirada no universo juvenil de Melrose Place (Fox, 1992-1999) que, apesar 

da precariedade dos recursos tecnológicos da época, combinava textos, fotos e vídeos 

digitais (Fig. 1). 

 

Figura 1: Reprodução do website da série The Spot. 



 

Fonte: http://www.thespot.com/ (acesso em dez. 2018). 
 

 Patrocinado por empresas como Intel,  Visa  e Apple,  The Spot lançou  mão dos 

recursos disponíveis para tornar a experiência do espectador mais diversificada, lúdica e 

interativa. Em primeiro lugar, Zucarin desmembrou a história em mídias diferentes: parte 

da narrativa era contada por meio de vídeos e fotos digitais, enquanto a audiência 

também deveria acompanhar os fragmentos textuais dos diários online atribuídos às 

personagens. Em segundo lugar, o produtor possibilitou a interferência do público no 

desdobramento da série por meio de fórum de comentários e e-mail, alterando o desfecho 

dos episódios de acordo com as sugestões recebidas dos fãs (Aranha, 2014, p.129; 

Swaine, 2008, p.7).  

 Apesar da popularidade e da receita gerada com anunciantes, a série não se tornou 

sustentável financeiramente e foi cancelada em 1997. No entanto, pode-se afirmar que 

QuantunLink Serial e The Spot são exemplos pioneiros de experiências online do formato 

que, apenas por volta de 2004, e já desvinculado do seu sentido original, viria a ser 

reconhecido pela indústria do audiovisual e pelo público como “narrativa transmídia”.    

 Como argumenta Elisabeth Evans (2011), a própria história da narrativa é repleta 

de casos de universos ficcionais representados em suportes diferentes ou multiplataforma 

ao longo do tempo. À guisa de exemplo, a pesquisadora menciona a lenda do Rei Arthur, 

uma história que atravessou os séculos sob formas variadas como tradição oral, literatura, 

teatro, artes plásticas, locações reais como o castelo de Tintagel, cinema e televisão 

(Evans, 2011). As práticas digitais de colaboração, co-criação e participação colocaram 

em cheque a concepção de enredo como estrutura linear e fechada. No ambiente virtual, 

nenhum texto pode ser considerado completo (Wake, 2006, p.15). No entanto, a simples 

distribuição de uma mesma história em diferentes plataformas com o objetivo de 

proporcionar experiências mais complexas de entretenimento não diferem das adaptações 

convencionais.  

 O seriado Dr. Who (BBC, 1963-), por exemplo, é uma narrativa que acumulou 

diferentes adaptações ao longo da sua existência. Concebida originalmente para a TV, a 

série foi desdobrada em uma variedade de produtos, como romances de banca, longa-

metragens, radionovelas e brinquedos. Contudo, embora se referissem a um mesmo 

http://www.thespot.com/


 

universo ficcional, cada uma das diferentes adaptações oferecia uma experiência 

completa em si mesma (Evans, 2011).  

 Muitos filmes e revistas em quadrinhos da Marvel são considerados “transmídia” 

como a franquia X-Men, mas, de fato, consistem de narrativas multiplataforma. Alguns 

produtos midiáticos podem oferecer perspectivas diferentes de uma mesma narrativa, 

como episódios que ocorreram no passado, mas a existência dessas perspectivas não 

prejudica a compreensão integral das narrativas oferecidas em plataformas distintas – 

cinema e revista em quadrinhos. Trata-se, assim, de narrativas multiplataforma, ou 

melhor, de versões de uma mesma narrativa (ficcional ou não) produzidas para suportes 

diferentes e cuja existência não compromete de modo algum o entendimento do texto 

principal escolhido pelo consumidor – isto é, filme ou quadrinhos.  

 Em 2004, a rede pública de televisão britânica BBC (British Broadcast 

Corporation) decidiu inovar no retorno de um dos seus programas mais antigos, a série 

Dr. Who, cuja produção havia sido interrompida em 1989. Na sua nova encarnação, a 

série ganhou micro-episódios que deveriam ser baixados e assistidos por telefone celular, 

os tardisodes32. De acordo com Evans (2011), a finalidade desses micro-episódios era 

apresentar um fragmento da história do episódio da semana seguinte.  Além disso, foi 

criado um website do tipo ARG (Alternate Reality Game), onde os fãs podiam “brincar 

de faz-de-conta” e participar do mundo fictício de Dr. Who por meio de depoimentos para 

uma das 

personagen

s da 

temporada 

(Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

32
 � Alusão à Tardis, nome da nave da personagem homônima da série. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Website da série. “Você viu esse homem? Entre em contato com Clive. Depoimentos”. 
Fonte:  http://www.whoisdoctorwho.co.uk/index1.shtml.  Acesso em  dez. 2018. 
 

 A partir dessas experiências mais lúdicas e envolventes, a série Dr. Who deixou de 

ser apenas uma narrativa multiplataforma para se transformar em uma experiência 

transmídia (Evans, 2011). Em contraste com as práticas de criação de narrativas 

televisivas mais complexas que predominou no início dos anos 2000 (Sconce, 2004), 

portanto, o conceito de narrativa transmídia  implica a  dispersão de fragmentos de uma 

mesma narrativa em plataformas midiáticas diferentes, como games, websites ou 

dispositivos móveis, a fim de proporcionar formas mais intensas de engajamento para o 

público (Evans: 2011).  

 Diferente de outras práticas da indústria do audiovisual, como sequências, spin-

offs, prequelas ou brinquedos licenciados, “narrativa transmídia” adquiriu um sentido 

específico relacionado à criação de universos ficcionais mais amplos e coerentes que são 

oferecidos em formatos distintos à audiência (Long: 2007). Assim, de maneira distinta 

das simples adaptações de uma mesma história para mídias ou suportes diferentes, 

portanto, narrativa transmídia não se refere à simples duplicação de um determinado 

conteúdo, mas à sua expansão em plataformas diferentes.  

 No modelo de roteiro transmídia, necessariamente, o espectador precisa deslocar-

se para outras plataformas além da janela principal para coletar partes da história. Para 

que a narrativa possa ser compreendida de forma integral, a participação do espectador é 

imprescindível. Consequentemente, narrativa transmídia e narrativa multiplataforma 

consistem de conceitos muito diversos.   

 Nesse sentido, a definição de narrativa transmídia desenvolvida por Henry 

Jenkins (2008) é essencial para o entendimento mais amplo do tipo de experiência que o 

conceito visa contemplar, além de considerar as diferenças nos usos históricos e 

contemporâneos do termo. Como explica Jenkins (2008), narrativa transmídia é uma 

http://www.whoisdoctorwho.co.uk/index1.shtml


 

narrativa tão extensa a ponto de não ser contida em uma única mídia. Diferente da 

narrativa multiplataforma, a narrativa transmídia depende profundamente da participação 

ativa do espectador, que deve percorrer múltiplos textos espalhados em plataformas 

distintas para acompanhar e compreender uma única história.  

 No início de 2018, a HBO lançou a minissérie Mosaic, criada pelo cineasta Steven 

Soderbergh, diretor de Sexo, Mentira e Videotapes e Traffic: ninguém sai limpo, entre 

outros. Mosaic apresentou um projeto transmídia compacto, embora bastante inovador. 

Ao invés de estrear na TV ou na própria plataforma de streaming do canal, a HBO GO, a 

série foi distribuída inicialmente de forma gratuita para usuários de dispositivos Iphone, 

Ipad e Apple TV por meio de um aplicativo para download no ITunes, com uma versão 

opcional para sistemas Android.  

Por meio do aplicativo, o espectador poderia escolher entre as três versões disponíveis 

para a história, cada uma representada pela perspectiva de uma das personagens 

principais. Como a trama de Mosaic gira em torno de um crime, o espectador pôde 

explorar as diferentes perspectivas dos acontecimentos pela ótica dos próprios 

“suspeitos” por meio das três versões disponíveis para dispositivos móveis, antes de 

conhecer a própria perspectiva do diretor no desfecho desenvolvido para os episódios 

exibidos na televisão.  

 No Brasil, as iniciativas do gênero ainda são tímidas e, notavelmente, vemos 

persistir uma confusão entre os conceitos de transmídia e narrativa multiplataforma. É o 

caso, por exemplo, dos episódios de Malhação produzidos para consumo online em 2009 

e do longa-metragem Latitudes (dir.Felipe Braga), lançado sob a forma de episódios para 

o YouTube e TV a cabo, e em versão integral para o cinema e plataformas de vídeo sob 

demanda. 

No primeiro caso, embora os episódios de Malhação destinados para a web pudessem 

enriquecer a experiência dos fãs, a compreensão da história contada na janela principal, a 

televisão, não dependia do conhecimento do conteúdo disponível na plataforma online da 

emissora. Com histórias independentes, elenco e personagens diferentes do texto 

principal consumido na TV, a websérie na verdade consistiu de um spin-off, cuja única 

novidade residia no fato de poder ser assistido na Internet.  



 

 Em relação ao segundo caso, apesar de se tratar de um projeto robusto de 

conteúdo patrocinado (branded content) e constituir uma iniciativa inovadora quanto ao 

formato de longa-metragens, Latitudes não consistiu de uma narrativa transmídia e, sim, 

multiplataforma. Totalmente financiado pelas marcas Heineken, Fiat e Procter and 

Gamble, além de contar com a parceria das gigantes Google e Turner, o filme foi 

roteirizado em oito episódios com média de 11 minutos de duração. Cada episódio foi 

filmado em uma capital do mundo diferente, incluindo Paris, Nova Iorque, Londres e 

Veneza, e exibido às quartas-feiras no YouTube. Nas noites de segunda-feira, uma versão 

estendida do mesmo episódio com 22 minutos de duração era exibida no canal por 

assinatura TNT, apresentando material extra como cenas de making off, por exemplo.  

 Embora a audiência do canal Latitudes no YouTube33 pudesse acompanhar o 

processo de produção do filme por meio dos episódios semanais, recorrendo aos 

mecanismos da plataforma para comentar, curtir ou reprovar e compartilhar os vídeos em 

suas redes sociais, o roteiro dos episódios distribuídos no YouTube e na TNT não exigia 

que os espectadores buscassem, em ambas as plataformas, informações necessárias para a 

interpretação coerente da narrativa como um todo. Assim, era possível assistir apenas aos 

episódios de 11 minutos do YouTube sem prejuízo algum da compreensão da história. 

 Produzida pela Rede Globo ao longo de 2012, a novela Cheias de Charme 

continua sendo o exemplo mais contundente de um projeto transmídia bem-sucedido no 

Brasil. Não só houve uma efetiva distribuição de trechos da história em plataformas 

diferentes, como as fofocas de bastidor publicadas no blog do empresário Tom Bastos e o 

videoclipe lançado no site Empreguetes.com. Cheias de Charme, a exemplo das 

experiências desenvolvidas pela BBC em Dr. Who,  promoveu estratégias de realidade 

aumentada, borrando as fronteiras entre o cotidiano da audiência e o mundo ficcional da 

novela. Apesar do deslocamento do conceito para a produção audiovisual, a ludicidade é 

um dos principais componentes da narrativa transmídia,  presente desde a sua origem na 

indústria de brinquedos.   

 Com as suas formas lúdicas de distribuição e engajamento, a narrativa transmídia 

tem potencial para transformar não apenas o conteúdo midiático, mas a própria indústria 
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 �  Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCKQDXYY-Nu1f4SyrDdBLB8w>. Acesso 

em dez. 2018. 

https://www.youtube.com/channel/UCKQDXYY-Nu1f4SyrDdBLB8w


 

a partir da compreensão das maneiras que as audiências online preferem consumir 

conteúdo midiático. Produzidas para contemplar múltiplas plataformas, as narrativas 

transmídia, portanto, consistem de textos integrados com o objetivo de criar um universo 

ficcional lúdico e coerente.  

 Por fim, a narrativa transmídia é definida tanto pela sua roteirização quanto pelas 

tecnologias por meio da quais os seus diferentes fragmentos são acessados (Evans, 2011). 

Contudo, não se deve perder de vista que o mais importante na relação entre os textos e 

as plataformas é a qualidade da experiência lúdica do consumidor e a oferta de brechas 

para a sua participação.  
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Sabotagem sem massagem na mensagem:  

poesia, performance e práticas lúdicas de resistência 
 

Simone do Vale 

 

Resumo: Para refletir sobre as práticas midiativistas e as formas contemporâneas de 

expressão política, este artigo analisa a produção e distribuição de conteúdo audiovisual 

com as performances realizadas em slams de poesia da periferia carioca como estratégias 

comunicacionais para a mobilização social. Com este objetivo, o trabalho consiste de 

uma análise teórica aplicada a uma amostra formada por 486 vídeos distribuídos a partir 

da página Grito Filmes no Facebook.  

 

Palavras-Chave: Midiativismo. Slam. Resistência. 

 

Sabotage the message without massage:  

poetry, performance, and ludic practices of resistance  
 

Abstract: In order to understand media activist practices and the contemporary forms of 

political expression, this paper addresses the production and distribution of audiovisual 

content showing the performances at poetry slams in the periphery of Rio de Janeiro as 

communicative strategies for social mobilization. To achieve this aim, this work consists 

of a theoretical analysis applied to a sample including 486 videos distributed online by 

the Grito Filmes’ Facebook page. 

 

Keywords: Media Activism. Poetry Slam. Resistance. 

 

Introdução 

 
“Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de 

mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal 

esta crença se perde”. André Breton (Manifesto 

Surrealista, 1924) 
 

 Os slams – ou batalhas de poesia – articulam a reflexão sobre o cotidiano nas 

favelas cariocas às narrativas do movimento negro e da luta por justiça social. Por meio 

das performances filmadas durante as competições, os moradores dessas comunidades 

compartilham a sua história nas redes digitais, visando a transformação dos valores 

dominantes que legitimam o racismo de estado e a marginalização desses territórios. 

Neste artigo, portanto, os slams de poesia realizados na periferia do Rio de Janeiro são 

abordados como dinâmicas lúdicas de resistência e mobilização.  



 

 Para compreender como a narrativa dos slams pode beneficiar esse processo de 

transformação, considerando as políticas de visibilidade nas plataformas digitais, este 

artigo combina o uso do aplicativo Netvizz para extração de dados à análise dos vídeos 

distribuídos no Facebook pelo coletivo Grito Filmes1. Até o momento em que este 

trabalho foi escrito, essa produção audiovisual somava 486 vídeos postados desde 2015,  

integrando uma rede formada por 623 páginas “curtidas” pelos mesmos usuários.  

 O trabalho foi conduzido sob a perspectiva dos Estudos de Plataforma. 

Preocupado com os mecanismos legais e comerciais envolvidos nos processos de 

mediação das plataformas digitais (VAN DIJCK, 2013), o campo multidisciplinar dos 

Estudos de Plataforma enfoca o ambiente digital a partir do papel desempenhado por 

esses aspectos na delimitação da autonomia para a ação individual (PLANTIN et al, 

2016). Os algoritmos, por exemplo, constituem uma classe de objetos capazes de 

influenciar o grau de visibilidade de uma página ou canal, cujo desempenho pode ser 

afetado por critérios como localização, uso de palavras-chave na descrição do conteúdo 

ou popularidade. Isto é, os algoritmos, entre outras funções, são programados para regular 

a hierarquia discursiva desses espaços. Quanto às relações de poder que são colocadas em 

jogo por meio da regulação automatizada das plataformas, a abordagem deste estudo é 

complementada pela ideia de “dispositivo” desenvolvida por  Michel Foucault. Um 

dispositivo é um “sistema de relações” entre elementos heterogêneos (discursos, 

instituições, leis, proposições científicas, enunciados morais e projetos arquitetônicos, 

etc.), cuja formação é contingente porque a sua finalidade é estratégica: um dispositivo de 

poder é um mecanismo que desloca os discursos do seu contexto de origem para que eles 

possam reaparecer em outros contextos, legitimando ou questionando uma determinada 

condição. Nesta rede heterogênea, consequentemente, importa observar as relações entre 

os seus componentes (FOUCAULT, 1980, p.194-195), pois são essas relações que dão a 

ver a natureza do poder que se exerce sobre as populações.   No caso das mídias 

sociais como Facebook ou YouTube, além do conteúdo publicado, portanto, trata-se de 

considerar a posição desse conteúdo em uma rede (ou redes) onde as relações entre 

páginas, canais, textos, imagens ou vídeos são atravessadas por discursos, algoritmos, 

leis, protocolos e tecnologias de vigilância (BRUNO, 2013; VAN DJCK, 2013). Assim, 

se por um lado essas plataformas fortalecem imensamente a comunicação popular em 



 

termos de alcance,  por outro elas estão longe de materializar os anseios por uma esfera 

pública democrática, onde a força dos canais “oficiais” de comunicação pode ser 

enfrentada em pé de igualdade por grupos marginalizados.  

 Para discutir essas proposições, o artigo está dividido em duas seções. A próxima 

seção articula uma discussão entre o conceito de “cotidiano” e as práticas políticas de 

caráter lúdico que se desenvolveram a partir de experimentos surrealistas como o 

conhecido jogo Cadáver Esquisito (Cadavre Exquis). Em seguida, descrevo um breve 

histórico dos slams de poesia com o objetivo de evidenciar as diferenças entre o sentido 

original dessa prática nos Estados Unidos e as características que ela adquiriu na periferia 

do Rio de Janeiro. Quanto à compreensão da batalha de poesias como uma dimensão 

comunicativa e transformadora, recorro ao conceito de “círculo mágico” elaborado por 

Emmanoel Ferreira e Thiago Falcão (2016) que, ultrapassando os limites da formulação 

original de Johan Huizinga (2000), argumentam que o jogo não é uma esfera 

impermeável à experiência do cotidiano. Finalmente, na conclusão da análise do material 

coletado da página do coletivo Grito Filmes, defendo que essa produção audiovisual 

demonstra que os slams de poesia integram um repertório de práticas que provocam, 

como efeito estético, um estranhamento da realidade por meio do qual se torna possível 

pensá-la e agir sobre ela.  

 

Cotidiano, Jogo & Carnavalesco: das práticas lúdicas de resistência 

 

 A percepção do cotidiano como rotina tediosa marcada pelo tique-taque dos 

relógios mecânicos é um fenômeno moderno. As condições de trabalho nas fábricas, isto 

é, o desempenho obrigatório de tarefas repetitivas para a reprodução de séries incessantes 

de coisas idênticas, mas de toda forma estranhas ao próprio operário que as produziu, 

introduziram a percepção do cotidiano como monotonia opressiva (HIGHMORE, 2002, 

p.6).  

 No primeiro volume de O Capital, uma das mais contundentes interpretações 

dessa ruptura, Karl Marx critica os dissabores da subordinação do operário ao ritmo 

automático das máquinas – os  “mecanismos vivos” das fábricas que transformam os 

humanos em meros “apêndices” (2013, p.494). Marx conclui esse argumento com uma 



 

passagem de A Situação da Classe Trabalhadora Inglesa, na qual Friedrich Engels 

compara a rotina dos operários da fábrica ao mito de Sísifo, o camponês condenado a 

rolar uma pedra até o topo de uma montanha e voltar a repetir a tarefa infinitas vezes 

porque, exausto, seria sempre incapaz de impedir que ela tornasse a rolar montanha 

abaixo: 

“A morna rotina de um trabalho desgastante e sem fim (drudgery), no 

qual se repete sempre e infinitamente o mesmo processo mecânico, 

assemelha‐ se ao suplício de Sísifo – o peso do trabalho, como o da 

rocha, recai sempre sobre o operário exausto” (ENGELS, 2015, p.213). 
 

 A subordinação dos corpos à economia dos gestos orquestrados pela maquinaria 

produziu uma ruptura na percepção do cotidiano, que passaria, então, a ser vivenciado 

como “rotina”. O castigo de Sísifo, para Marx e Engels, portanto, traduz a condição do 

homem moderno, que abandona uma experiência cuja temporalidade é regida por ciclos 

que se repetem infinitamente, mas cujas sucessões sempre inauguram uma diferença – 

seja aquela entre as estações, as marés, o nascimento e a morte – para desempenhar, todos 

os dias, uma mesma e única tarefa; uma tarefa tão repetitiva e estafante quanto 

desprovida de significado concreto.  A modernidade – e muitos dos seus grandes 

intérpretes, como Marx e Freud, debruçaram-se sobre essa questão – tornou as condições 

de experiência estranhas. Consequentemente, tanto no campo da teoria política quanto 

das vanguardas artísticas modernas, o princípio dialético da desfamiliarização foi 

pensado como uma tática voltada para a deflagração dos processos de transformação 

social.  

 A noção de “cotidiano” como o foco mais imediato sobre o qual a ação política 

deve incidir se tornaria um dos elementos centrais da reflexão sobre as formas da 

experiência moderna. Em abordagens variadas, ora complementares ou contraditórias, 

essa noção permeia as concepções da modernidade desenvolvidas por Walter Benjamin, 

Georg Simmel, Georg Lukács, Agnes Heller, Mikhail Bakhtin e Henri Lefrebve, mas 

também é o escopo dos experimentos estéticos de nomes que só costumam ser lembrados 

em relação às vanguardas artísticas, como Charles Baudellaire ou André Breton. 

 Marcada pela ambiguidade, a percepção do cotidiano é descrita por Benjamin 

como uma relação assimétrica entre dois níveis de experiência: a experiência vivida 

(Erlebnis) e a experiência comunicável (Erfahrung) – isto é, a acumulação de 



 

conhecimentos que se transforma em prática e, portanto, pode ser narrada e transformada 

em memória coletiva, ao passo que a experiência vivida se limita ao domínio da rotina. 

Assim, para Benjamin, se por um lado a combinação entre a proletarização e o advento 

das tecnologias modernas provocam a alienação, é esta mesma alienação que pode 

despertar o processo de reflexão sobre as condições da experiência vivida (HIGHMORE, 

2002; BENJAMIN, 1985). Benjamin afirma que a potência do surrealismo reside 

justamente na sua capacidade de re-encantar o cotidiano para extrair aquilo que a 

experiência oferece de mais prosaico: 

“De nada nos serve a tentativa patética ou fanática de apontar no 

enigmático o seu lado enigmático; só devassamos o mistério na medida 

em que o encontramos no cotidiano, graças a uma ótica dialética que vê 

o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano” 

(BENJAMIN, 1985, p. 83). 
 

 Neste sentido, em oposição à informação como valor introduzido na modernidade 

pelos meios de comunicação de massa, a narrativa - em especial aquela dos “narradores 

anônimos” das histórias orais – é um passo fundamental para a experiência do cotidiano: 

“A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão 

— no campo, no mar e na cidade —, é ela própria, num certo sentido, 

uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 

transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um 

relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida 

retirá-la dele” (BENJAMIN, 1985, p.205). 
 

 Como Benjamin e os surrealistas, Heller também propõe o cotidiano como o foco 

principal das ações voltadas para a transformação social, mas na condição da sua 

transcendência. Sem estabelecer uma separação radical entre cotidiano e não-cotidiano, 

porém, Heller critica as limitações na experiência do que ela chamou de “cotidianidade” - 

uma dimensão fundamental para a transformação social, mas na qualidade de passagem 

que pode e deve ser ultrapassada. Ao contrário, Lefebvre insiste que o cotidiano é a única 

dimensão da experiência onde a transformação é possível (SHERINGHAM, 2006). Neste 

sentido, Lefebvre, que, como Benjamin, também buscou inspiração nos experimentos 

lúdicos dadaístas e surrealistas, procurou compreender o cotidiano a partir do seu 

estranhamento, recorrendo ao conceito do efeito de distanciamento (Verfremdung Effekt) 

– a adaptação de Bertolt Brecht para a ideia de estranhamento (Ostranenie) concebida por 

Victor Chlovski.  



 

 Tanto Heller quanto Lefebvre, contudo, perceberam o potencial da expressão 

política articulada à cotidianidade para a crítica e o fortalecimento da resistência. Heller, 

por sua vez, escreveu sobre a cultura das piadas de salão que acompanhou o 

desenvolvimento da esfera pública burguesa nos séculos XVII e XVIII. O riso coletivo, 

quando o alvo da chacota são os poderosos e não os oprimidos, de acordo com Heller, é 

especialmente importante para conceder alívio e estreitar os laços de solidariedade em 

tempos sombrios sob o cerceamento da liberdade de expressão. No entanto, Heller não 

acredita na possibilidade de sobrevivência da cultura dos trocadilhos na democracia de 

massa capitalista. Segundo a autora, onde tudo parece poder ser dito, não resta lugar para 

o eufemismo (HELLER, 2011, pp.81-84). Inicialmente, Lefebvre também denunciou a 

irrupção do excepcional no cotidiano por meio das festividades populares de viés 

capitalista como uma transformação da cidade em mercadoria. Uma festividade não seria 

nada além de “uma celebração que consome de modo improdutivo, sem outra vantagem 

além de prazer, prestígio e a imensa abundância de dinheiro e objetos”(LEFEBVRE, 

2000, p.66). Entretanto, após rever esse posicionamento, Lefebvre passou a defender que 

o cotidiano deve incorporar o espírito de “la fête”, uma tese convergente com o projeto 

situacionista, como é possível observar em A Miséria do Mundo Estudantil (1966) , 

assinado por Mustapha Khayati: 

“As revoluções proletárias serão festas ou não serão revoluções, pois a 

vida que elas anunciam será ela mesma criada sob o signo da festa. O 

lúdico é a racionalidade última desta festa, – viver sem horas mortas e 

desfrutá-las sem entraves – eis as únicas regras que ela poderá 

conhecer” (KHAYATI, 1966, s/p).  
 
 La féte, ou as festividades populares, são então percebidas como eventos capazes de 

interromper o suplício da rotina das fábricas. Lefebvre, que cooperou com os situacionistas 

nas insurgências estudantis do Maio de 1968, porém, divergia do grupo de Guy Debord 

quanto à ideia de “revolução”. Enquanto Lefebvre concebia a revolução como um 

processo de transformação gradual, entendendo a necessidade de articulação entre as 

lutas sociais e a esfera institucional, os jovens situacionistas reivindicavam a ruptura 

total, descrita por eles como uma “derrocada do presente” (HIGHMORE, 2002). Para os 

integrantes da Internacional Situacionista, essa derrocada significava construir situações – 

zonas temporárias de suspensão da cotidianidade – cujo princípio fundamental é o jogo, 



 

mas não o jogo de caráter competitivo, o jogo-espetáculo do capitalismo industrial. Na 

visão dos situacionistas,  

“O jogo é percebido como fictício por sua existência marginal se 

comparado à estafante realidade do trabalho, mas para os situacionistas 

o trabalho consiste precisamente em preparar futuras possibilidades 

lúdicas. Talvez surja a tentação de menosprezar a Internacional 

Situacionista porque ela apresenta aspectos de um grande jogo. No 

entanto, diz Huizinga, já lembramos que a noção de “apenas jogar” não 

exclui de modo algum a possibilidade de realizar esse “apenas jogar” 

com muita seriedade  (...)”(IS, 1958. In: JACQUES, 2003, p.61).  
 

 Autor do clássico tratado Homo Ludens, o próprio Huizinga define o jogo como 

uma atividade significante, isto é, como uma forma de comunicação, porque, para ele, o 

jogo: 

“Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É 

uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No 

jogo existe alguma coisa 'em jogo' que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa 

alguma coisa” (HUIZINGA, 2000, pp.3-4). 
 

 Porém, para Huizinga, o jogo é uma atividade livre que, apesar de requisitar a 

adesão  a um  conjunto de regras, não pode ser realizada por meio da obrigação ou da 

coerção. O jogo se dá nas “horas de ócio” e apesar de consistir de uma rotina de 

comportamentos que devem ser repetidos sempre que se jogar o mesmo jogo, diferente 

do trabalho na linha de montagem, o jogo permite uma  “evasão da vida ‘real’ para uma 

esfera temporária de atividade com orientação própria” (HUIZINGA, 2000, p.11). 

Segundo Huizinga, portanto, o jogo é uma experiência descolada do cotidiano: o jogo 

consiste de uma zona “sagrada” que em tudo se diferencia daquilo que se chama de “vida 

real”. Nesse sentido, a ideia de jogo introduzida por Huizinga se aproxima da noção de 

Carnaval (BAKHTIN,1999). Ambas as noções se caracterizam pela ideia de suspensão do 

cotidiano por meio de uma prática que se dá em um espaço e tempo próprios, embora 

previamente delimitados como um “segundo mundo” isolado da seriedade oficial 

(BAKHTIN, 1999). Todavia, quando o prazer do jogo, da brincadeira ou da folia cede 

lugar à competição, como nos mega-eventos esportivos ou nos desfiles anuais das escolas 

de samba, por exemplo, o jogo se torna produtivo e deixa de ser percebido como um 

desperdício de tempo, segundo o surrealista Roger Caillois (2001). A seriedade se impõe 

tanto no jogo quanto no “segundo mundo” do Carnaval, tornando-os formas mais 

próximas daquilo que a ideia de cotidiano carrega de mais problemático, como apontado 



 

por aqueles que se propuseram a pensá-lo na modernidade – uma aparentemente 

infindável repetição do mesmo.  

 Huizinga, contudo, não distinguiu as diferentes formas de jogar. Coube a Caillois 

preencher esta lacuna com diversas categorias, incluindo, como a sua faceta mais 

mundana, os jogos de azar  (1983). Assim, enquanto Huizinga equipara o lugar do jogo 

ao "lugar sagrado" do culto, criando o conceito de “círculo mágico” para explicar o 

deslocamento temporário do cotidiano por meio da atividade lúdica, para Caillois, 

embora o mistério possa ser transformado em elemento de jogo, este processo se dá às 

custas do próprio mistério em si. Isto é, segundo Caillois, o jogo é um meio capaz de 

expor o mistério e, ao mesmo tempo, “remover a própria natureza do misterioso” (2001, 

p.5). A proposta de Caillois, portanto, está afinada com o projeto surrealista de re-

encantamento do cotidiano, cujo propósito nada mais é do que extrair da cotidianidade 

aquilo que ela tem de mais mundano.  

 Emmanoel Ferreira e Thiago Falcão avançaram ainda mais no sentido de 

aprimorar a concepção de círculo mágico para além de uma zona estanque no tempo e no 

espaço como o conceito se cristalizou na interpretação de Huizinga. Para os autores, o 

círculo mágico opera como um princípio mediador entre as realidades do jogo e do 

cotidiano: 

“(…) o círculo mágico não separa efetivamente o “mundo do jogo” da 

realidade cotidiana, mas, antes disso, se estabelece como princípio de 

mediação, auxiliando o jogador a lidar com diferentes lados de um 

mesmo universo – e não com dois universos (2016, p.78). 
 

 É a partir desta noção de círculo mágico como mediação que é possível descrever 

os slams de poesia como zonas temporárias de liberdade em um território ameaçado por 

políticas de extermínio. Por meio da suspensão da cotidianidade, os slams permitem que 

jovens negros possam comunicar a sua experiência (Erfahrung) através de narrativas 

marcadas por uma notável expressão de poder em contraponto à disseminação do 

preconceito contra as favelas, a sua cor e a sua cultura. As histórias sobre o cotidiano nas 

comunidades periféricas do Rio de Janeiro que são contadas por seus moradores nas 

performances correspondem a um saber popular marginalizado pelas instituições que 

detém a chancela para debater o tema da segurança pública, como a mídia corporativa. O 

saber popular, como argumenta Foucault, é uma fonte desautorizada de conhecimento 



 

sobre a sua própria experiência – caso do paciente na clínica, do louco no asilo, do 

prisioneiro no cárcere. São esses saberes “desqualificados” e desprovidos de 

cientificidade, porém, que elaboram o “saber histórico das lutas”, cuja matéria-prima é a 

memória local que essas narrativas produzem (FOUCAULT, 1980, pp.82-83). 

 

Comunicação, estética e política nos slams de poesia  

 

 Celebrados como uma espécie de evento periférico da moda pela mesma mídia 

corporativa que aplaude a “intervenção militar” e o estado de exceção nas favelas, os 

slams de poesia constituem uma poderosa articulação entre arte, comunicação e política 

que difere, ao mesmo tempo, dos protestos políticos tradicionais e das transgressões 

culturais de caráter individualista,  característicos da esfera do consumo ligada à indústria 

do entretenimento.  

 Os slams funcionam como espaços de comunicação comunitária, onde a 

juventude negra das favelas pode contar a sua própria história e, consequentemente, 

transformar e reforçar a percepção coletiva sobre a experiência do cotidiano nas suas 

comunidades. Mas, nesses territórios cuja cultura local não é apenas marginalizada, mas 

criminalizada pela mídia corporativa (MEDRADO; SOUZA: 2017), quais são as 

mediações possíveis a partir de iniciativas comunitárias como os slams de poesia?  

 Como todos os jogos, as competições poéticas, ou slams, seguem um conjunto de 

regras específicas: os poemas devem ser autorais, a duração da performance não pode 

ultrapassar o limite de três minutos e o uso de qualquer recurso cênico ou musical é 

estritamente proibido. Declamados em compassos ao estilo hip-hop, os poemas 

invariavelmente abordam as dificuldades enfrentadas por estes jovens no cotidiano, 

principalmente o racismo, o machismo e a ameaça constante da política genocida do 

estado. Os poemas, por sua vez, não representam outra realidade senão aquela narrada 

nas performances. De acordo com o Atlas da Violência 2017 produzido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, os jovens negros representam 71% das vítimas de homicídio no país: 

“De cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. 

Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados 

todos os anos como se vivessem em situação de guerra. Cerqueira e 

Coelho (2017), a partir de análises econométricas com base nos 



 

microdados do Censo Demográfico do IBGE e do SIM/MS, mostraram 

que a tragédia que aflige a população negra não se restringe às causas 

socioeconômicas. Estes autores estimaram que o cidadão negro possui 

chances 23,5% maiores de sofrer assassinato em relação a cidadãos de 

outras raças/cores, já descontado o efeito da idade, sexo, escolaridade, 

estado civil e bairro de residência. Cerqueira e Coelho mostraram que, 

do ponto de vista de quem sofre a violência letal, a cidade do Rio de 

Janeiro é partida não apenas na dimensão econômica entre pobres e 

ricos, ou na dimensão geográfica, mas também pela cor da pele. Ao 

calcular a probabilidade de cada cidadão sofrer homicídio, os autores 

concluíram que os negros respondem por 78,9% dos indivíduos 

pertencentes ao grupo dos 10% com mais chances de serem vítimas 

fatais (…) “ (IPEA: 2017). 
 

 No espaço delimitado para a realização dos slams, particularmente no caso do 

Slam Laje que acontece na favela Complexo do Alemão com transmissão via streaming 

no Facebook2, os jovens poetas negros invertem a realidade da ameaça constante que 

ronda as suas comunidades sob a forma do racismo, dos autos de resistência, dos 

mandados coletivos e da “bala perdida”. Neste sentido, é importante lembrar o Caso 

Favela Nova Brasília, comunidade do Complexo do Alemão que se tornou cenário de 26 

execuções extrajudiciais  realizadas durante operações da Polícia Civil entre os anos de 

1994 e 1995. Somente em 16 de fevereiro de 2017, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) expediu a sentença que condenou o Estado brasileiro pelos crimes 

e, ainda, pelo inexplicável atraso nas investigações. Possibilitando, por meio das poesias, 

que os participantes possam abordar livremente e de forma realista as tragédias causados 

pelo estado de exceção nas favelas, os slams funcionam como zonas temporárias que 

interrompem a rotina de opressão diária. Contudo, é a própria repetição dessas tragédias 

sob a forma de poemas declamados em performances vigorosas que provoca uma 

sensação de estranheza. No círculo mágico do slam, é possível demonstrar não só a 

assimetria das relações de poder, mas reforçar a ideia da comunidade como potência 

transformadora.  

 Embora não possam interferir imediatamente no plano institucional das políticas 

públicas, em especial num momento marcado pelo recrudescimento do racismo de estado 

e pela militarização das políticas de segurança pública, por meio do jogo e da 

performance poética, tanto do ponto de vista da participação dos poetas quanto da plateia, 

os slams  proporcionam muito mais do que entretenimento ou distração do clima de terror 

que se instaurou nas favelas cariocas sob o pretexto da “guerra às drogas”3. Somando 27 



 

competições no estado do Rio, os slams de poesia passaram a constituir uma rede de 

resistência local, cuja estratégia de comunicação consiste da apropriação de uma prática 

lúdica antes limitada a operários brancos da classe média de Chicago com aspirações 

literárias (SOMERS-WILLETT, 2012).  

 Esta popularidade dos slams de poesia se reflete nas páginas dedicadas aos vídeos 

que mostram as performances dos poetas e, sobretudo, na plataforma YouTube. 

Entretanto, há uma discrepância notável se compararmos o número de seguidores, 

compartilhamentos e visualizações dos canais do coletivo Grito Filmes com a página do 

slam do Complexo do Alemão, por exemplo. A adesão às redes e mídias sociais pelas 

camadas populares nos últimos anos que precederam a nebulosa ascensão de Michel 

Temer ao poder e a consequente crise do Estado de Direito, concentrava-se basicamente 

nas plataformas mais utilizadas, a saber, Facebook e WhatsApp. O YouTube costuma ser 

mais procurado em termos de entretenimento, embora os vídeos armazenados na 

plataforma também circulem por meio das conexões no Facebook  (SPYER, 2017, p.36).  

 Como a finalidade deste estudo foi debater os aspectos estratégicos das 

comunicações produzidas a partir das performances nos slams, considerando a 

discrepância entre o alto índice de visualizações dos vídeos no canal do coletivo Grito 

Filmes no YouTube e o número de visualizações de conteúdo semelhante, quando não 

idêntico, disponibilizado no Facebook, cabe lembrar que, embora a audiência na 

plataforma de vídeos também seja regulada por um sistema de recomendações baseado 

em critérios algorítmicos obscuros, quanto à promoção de conteúdo por localização, o 

Facebook consiste de um ambiente muito mais propenso a reproduzir a hierarquia 

espacial que regula as trocas culturais entre o centro e a periferia. Neste sentido, como 

este trabalho foi escrito sem base nos relatórios de acesso da página ou do canal do 

coletivo, e também levando em conta que o reprodutor de vídeos do Facebook, com seu 

recurso autoplay, oferece melhores condições de visibilidade do que aqueles 

compartilhados do YouTube4, é possível afirmar que, apesar de não possuir os mesmos 

recursos que agilizam a comunicação instantânea entre o público e o canal, o YouTube 

ainda é uma terreno mais aberto para a produção da periferia do que o Facebook. Na rede 

de páginas relacionadas por meio dos seus seguidores, contudo, entre as muitas 

referências a artistas de rap e MCs, sobressai o interesse comum pelas temáticas abordas 



 

pelos poetas dos slams. Entre outros, pode-se destacar os canais de mídia comunitária 

como Coletivo Papo Reto e Maré Vive, ou alternativos, como Mídia Ninja e Vice, além 

de iniciativas como Observatório de Favelas, Agência de Redes para a Juventude e a 

campanha pela liberdade de Rafael Braga, condenado por portar um frasco de Pinho Sol 

durante as manifestações de junho de 2013 no centro do Rio. As duas únicas páginas que 

destoam das demais, simbolicamente, são os canais da Coca-Cola e do jornal O Globo. 

Assim, é possível deduzir que, ao menos do ponto de vista da audiência, a página do 

coletivo Grito Filmes está situada em um nicho que busca conhecer a realidade das 

favelas por vias alternativas à informação oficial. 

 Ainda em contraponto à crença de que as plataformas digitais são a aurora 

dourada da democracia, faz-se necessária uma crítica à própria noção de “cultura 

participativa”. Nos anos 2000, em meio à consolidação do neoliberalismo e das políticas 

de austeridade que consistem de um indisfarçável ataque ao modelo do estado de bem-

estar, as tecnologias digitais de comunicação sofreram grandes avanços. Nesse contexto, 

por meio de iniciativas conjuntas entre movimentos sociais, organizações não-

governamentais e ativistas da área do software livre, a ideia de “participação” representa 

um projeto de governança do comum possibilitado por meio de aplicativos e 

democratização do acesso às tecnologias de comunicação. A ideia de “participação”, 

portanto, para além do voto e da filiação partidária, assumiria os contornos de uma reação 

à influência da elite financeira global sobre o poder legislativo e, consequentemente, à 

prevalência dos interesses corporativos sobre as demandas sociais. Paralelamente, os 

dispositivos móveis e plataformas online possibilitaram um alcance de proporções 

inauditas para a comunicação popular. Contudo, os governos neoliberais interessados na 

privatização do setor público passaram a disputar o sentido da ideia de “participação” 

que, por esse ângulo, tornou-se sinônimo da responsabilização individual do cidadão 

pelas suas próprias condições de vida. Consequentemente, empregada para descrever as 

práticas de produção e compartilhamento de conteúdo nas plataformas controladas por 

gigantes corporativos como Facebook e Google - empresas cujo valor deriva das ações 

espontâneas do público (BURGESS & GREEN, 2009) - a expressão “cultura 

participativa”, na sua acepção instrumental das plataformas digitais,  encerra um 



 

apagamento das lutas pela própria consolidação da participação cidadã, como se pode 

observar na largamente difundida (e problemática) definição cunhada por Henry Jenkins: 

“A cultura participativa emerge na medida em que a cultura absorve e 

reage à explosão das novas tecnologias midiáticas por meio das quais é 

possível que consumidores comuns possam arquivar, comentar, 

apropriar-se e redistribuir conteúdo midiático de maneiras novas e 

poderosas. Um foco na expansão de acesso às novas tecnologias 

somente nos levará adiante se desenvolvermos, ao mesmo passo, as 

competências e o conhecimento cultural necessários para empregar 

essas ferramentas” (JENKINS, 2006, p.8). 
 

 Como observa Birgit Eriksson, a ideia de “participação” possui um duplo 

significado: a participação como um direito reivindicado pelo cidadão, mas também 

como uma exigência que lhe é cobrada pela esfera institucional (2016). A noção de 

“participação” referente às práticas de produção e compartilhamento de conteúdo nas  

plataformas de mídias sociais controladas por grandes corporações, corresponde, de fato, 

a uma ideia de produção de valor.  

 De modo inverso, nos slams, o espírito competitivo do jogo, cujos vencedores têm 

a oportunidade de disputar mundiais em outros países, como o Slam Nation et Coupe Du 

Monde, realizado na França, é amortizado pelas próprias regras para o desempenho de 

poetas e jurados: embora a performance deva seguir um conjunto rigoroso de regras, 

qualquer pessoa pode participar como performer ou jurado. É esta abertura, que dispensa 

uma comprovação prévia de técnica ou conhecimento tanto da parte dos poetas quanto de 

quem irá julgar as performances, que possibilita que os slams, como lógica de jogo, não 

sejam desvirtuados pelo assédio da indústria cultural.  

 A participação inclusiva aproxima o círculo mágico do slam ao Carnavalesco de 

Bakhtin, mas de uma forma muito mais profunda do que aquela em relação à concepção 

de Huizinga. No círculo mágico do slam, esse segundo mundo onde é possível criticar o 

poder sem eufemismos, todos falam do mesmo lugar, o que reforça a ideia de 

comunidade - uma comunidade que permanece viva apesar da guerra que se trava contra 

ela em nome de uma suposta segurança para os brancos do asfalto. Como Breton 

argumenta no Manifesto Surrealista, citado na introdução deste trabalho, acreditar que a 

vida é apenas aquilo que imaginamos como “realidade”, como rotina ou repetição, é 

ignorar toda a capacidade que a vida tem de persistir vivendo. 
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4.Em comparação aos 72.026 seguidores da página Grito Filmes no Facebook, e um pico 

de 178.999 visualizações para um único vídeo, o canal no YouTube possui 216.651 

inscritos e atingiu um pico de 3.800.000 visualizações com um único vídeo.  
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ANEXO H. Programa de disciplina oferecida na pós-graduação (2018) 

 

Midiativismo, Participação & Democracia 
Início: 12.03.2018 

Local: IACS 2  

Professora: Simone do Vale 

Carga Horária: 60 h  

 

Ementa da Disciplina: 
 

O objetivo da disciplina é refletir sobre a Comunicação nos movimentos sociais 

contemporâneos sob a perspectiva das relações mediadas por narrativas audiovisuais 

distribuídas em rede. O audiovisual se tornou um componente imprescindível das 

narrativas ativistas, que integram expressões próprias das redes digitais ao repertório 

explorado pela participação popular em mobilizações políticas. Contudo, o midiativismo 

é um objeto geralmente abordado sob o prisma da prática jornalística, embora a produção 

audiovisual de movimentos sociais e ativistas não se reduza à linguagem jornalística ou 

ao relato com perspectiva testemunhal, filmado e transmitido ao vivo por meio de 

smartphones. Essa produção também inclui formatos populares de caráter não-factual 

como os videomemes e virais. Assim, a partir da articulação dos conceitos de Perfomance 

e Carnavalesco como operadores de práticas disruptivas das hierarquias discursivas do 

espaço cotidiano, a disciplina pretende explorar as diferentes dimensões de poder 

envolvidas nas dinâmicas online das produções audiovisuais ativistas. 

 

Programa básico da disciplina: 

1. Movimentos Sociais, Democracia e Comunicação.  

2. Audiovisual e mobilização social. 

3. Globalização e Cultura participativa. 

5. Midiativismo e plataformas digitais. 

6. Narrativa, Performance e Carnavalesco. 
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ANEXO I. Programa de disciplina oferecida na graduação (2018) 
 

Programa da Disciplina Teorias da Informação e da Comunicação – GCO (2018.2) 
Professora: Simone do Vale 

 

Ementa: As modernas teorias da comunicação e da informação. Conceitos de informação 

em diferentes disciplinas. A língua como código central da comunicação. Os modelos de 

comunicação. Informação, representação e significação. Processos, sistemas e redes de 

comunicação e de informação. Expressão, informação e eficácia comunicativa. Suportes 

e conteúdos.  

 

Unidade I: A formação do campo de pesquisa em Comunicação 

 

1.1. Da sociedade de massa ao conceito de opinião pública: as origens das teorias da 

Comunicação  

1.2. A Escola de Chicago 

1.3. Semiótica e semiologia 

1.4. Pesquisa em Comunicação de Massa: Harold Lasswell e o modelo da teoria 

hipodérmica 

1.5. A abordagem funcionalista 

 

Unidade II: Teoria da Informação  

 

2.1. Breve história da informática: Ada Lovelace, Charles Babbage e Alan Turing 

2.2. A teoria matemática da Comunicação: o modelo de Shannon e Weaver 

2.3. Cibernética  

 

Unidade III: A Escola de Frankfurt e a tradição da teoria crítica 

 

3.1. A Indústria Cultural 

3.2. Walter Benjamin: mídia, cultura e dialética 

3.3. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas 

3.4. Aparelhos ideológicos do Estado 

3.5. Guy Debord e a crítica à sociedade do espetáculo 

 

Unidade IV: Os Estudos Culturais 

 

4.1. Centro de Birmingham: Jonh B. Thompson e Raymond Williams 

4.2. Estruturalismo e Pós-Estruturalismo 

4.3. Stuart Hall 

4.4. As perspectivas feministas, pós-colonialistas e os Estudos Queer  

4.5. Jesus Martín-Barbero: a teoria das mediações 

4.6. Estudos dos fãs 

 

Unidade V: Mídia e cultura de massa  

 



 

5.1. Marshall McLuhan: os meios de comunicação como extensões do homem 

 

Unidade VI: Cultura Digital  

 

6.1. Globalização, Internet e plataformas digitais 

6.2. O virtual e a cibercultura 

6.3. Jean Baudrillard: simulacros e simulação 

6.4. Do dispositivo de disciplina à Sociedade de Controle 

6.5. A sociedade em rede 
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