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RESUMO

Este artigo discute o uso do meio televisivo como parte constitutiva e essencial para a 
realização da Ação Bandeiras, do coletivo artístico Frente 3 de Fevereiro, que se infil-
trou na transmissão televisiva de uma partida de futebol, em cadeia nacional, no ano 
de 2005, com a veiculação da imagem da bandeira “Brasil Negro Salve”, componente 
de um dos três momentos da Ação, obra com claros fins antirracistas. Para analisar 
tal fato, parte-se da compreensão de que a proposta artística da “arte ativista” reflete 
o interesse social e o engajamento político de alguns artistas e não artistas, agrupados 
em coletivos ou não, que têm adotado questões sociais sob determinados enfoques 
como temas de seus trabalhos artísticos. Notadamente, a “arte ativista” tem se vali-
do da mídia para desviar simbolicamente, subverter, desconstruir ou infiltrar-se em 
meios de comunicação, inserindo-se num contexto social de espetacularização para 
tornar-se objeto de ação política: através do espetáculo, o questionamento político é 
lançado. A conclusão deste artigo é de que a “intervenção midiática” com a bandeira 
“Brasil Negro Salve” em rede de televisão brasileira, realizada pela Frente 3 de Feve-
reiro, se deu pelo uso estratégico das “brechas” do sistema de produção dos veículos 
de comunicação para fazer infiltrar seu manifesto, motivando nos telespectadores 
duas rupturas de sentido: em vez da transmissão da partida de futebol, que naquele 
instante ficou suspensa por um curto período, ocorreu a incitação ao questionamento 
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sobre as relações raciais no Brasil, e o momento de impulsão à reflexão sobre o racis-
mo escrita na bandeira com caráter antirracista.

PALAVRAS-CHAVE: Arte ativista. “Ação Bandeiras”. Intervenção midiática.
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Pelas frestas do sistema de produção dos veículos de 
comunicação: estratégia artística da “Ação Bandeiras”, 

do coletivo 

A pluralidade de enfrentamentos e afrontamentos que tomam lugar na cidade 
contemporânea é resultado, sobretudo, dos fluxos migratórios ocorridos com maior 
intensidade nos últimos quarenta anos. Essa situação tem desencadeado o encontro 
entre pessoas que carregam trajetórias de vida diversas, o que nem sempre resulta em 
embates afetuosos ou em partilhas positivas de experiências. A cidade atual é, então, 
o abrigo e o desabrigo, um campo de possibilidades, lutas, resistência, afagos, desafe-
tos, maus tratos. O espaço citadino “certitude”, como define Celia Maria Antonacci 
Ramos (2009), cede lugar a novas manifestações, que podem se revelar em diversos 
níveis, do político ao religioso, do científico ao artístico. 

André Mesquita (2011) afirma que os grupos de arte têm encontrado na cidade 
as contradições que servem de material social e estético para seus projetos. O desejo de 
agir parte certamente da visão crítica que têm a respeito dos conflitos visíveis ou invi-
síveis que acontecem nesse campo plural de condições. Para Mesquita (2011, p. 247), 

[...] observar e identificar rupturas que produzam reverberações simbólicas e dis-
cursivas, potencializando o trabalho artístico e a sua apropriação pelos movimentos 
sociais, além de aumentar o debate público e midiático sobre alguns assuntos são 
estratégias lançadas em muitas ações.

 
Cabe notar que grande parte da produção artística atual tem sido feita centra-

da nas múltiplas histórias que surgem nesse espaço geográfico que comporta compo-
sições identitárias diversas que buscam também “se singularizar”. 

Michel Agier (2001) assinala que surge uma multidão de pequenas narrativas 
identitárias que ocupa o vazio deixado pelas narrativas grandiosas, em vigor desde 
o Iluminismo, ainda que, segundo Paul Wood e outros (1998), elas tenham perdido 
força em alguns dos temas do pós-modernismo.

Félix Guattari e Suely Rolnik (1999) utilizam o termo “processos de singula-
rização” para designar os movimentos de protesto do inconsciente contra a subje-
tividade “capitalística” – para usar o termo dos autores –, por meio da afirmação 
de outras maneiras de ser, outras percepções de si, pela capacidade de assumir sua 
subjetividade e, então, singularizar. Guattari e Rolnik entendem que são estratégias 
de resistência, processos de diferenciação, constituindo-se como recusa aos modos 
de manipulação e telecomando da máquina do sistema capitalista. Ao tratar das mi-
norias e das possibilidades ou não de processos de singularização, os autores (1999) 
dizem que os processos de marginalização – ou de minorização – atravessam todo o 
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conjunto da sociedade, carregando, por um lado, uma visão miserável, de enfermi-
dade, e, por outro lado, representando potenciais ferramentas de transformação que 
podem servir para outros setores do campo social. 

Agier (2001) nota que essas pequenas narrativas se enraízam preferencialmente 
em meios urbanos, portando conteúdo religioso, étnico ou regional construído de 
modo híbrido e heterogêneo. Tal pensamento entra em consonância com a colocação 
de Homi Bhabha (1998, p. 20) ao debater as fronteiras, entendendo esses entre-luga-
res como fornecedores de espaço para a elaboração de estratégias de subjetivação. 
Essas últimas podem ser singulares ou coletivas. O interessante é perceber que elas 
iniciam novos signos identitários e inovações colaborativas e de contestação ao defi-
nirem a própria ideia de sociedade. Bhabha (1998) afirma que “[...] é na emergência 
dos interstícios – a sobreposição e o deslocamento de domínios da diferença – que as 
experiências intersubjetivas e coletivas de ‘nação’, o interesse comunitário ou o valor 
cultural são negociados” (p. 20, grifo original). Desse modo, a produção de sentido 
nessas zonas fronteiriças pode ressoar um novo rumo contra a ordem dominante. 

1 Lutas poéticas

Contra a permanência das múltiplas configurações do capitalismo contempo-
râneo, pluralizado em distintos âmbitos do social, provocando distorções de caráter 
ideológico, o protesto constitui-se como uma parte da luta (MESQUITA, 2011). Ma-
nifestações como o movimento “Diretas Já”, que, no ano de 1984, reuniu um número 
expressivo de pessoas nas ruas da capital paulista, o movimento estudantil dos “Caras 
Pintadas”, em favor do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello 
durante o ano de 1992, e os protestos contra a reunião em Quito para a negociação 
da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) em 2002, também em São Paulo, 
revelam certo desgosto pela situação social e econômica, local e global (MESQUITA, 
2011). São discursos e ações que se rebelam contra governos e práticas autoritárias, 
insuflados pelo poder do povo e da ação coletiva. 

Apesar de condições pontuais, esses discursos aparecem periodicamente atre-
lados a ações artísticas, imbuídas de significação política. A luta poética geralmente 
acontece em campos abertos, em locais públicos em vez de locações fechadas, comuns 
aos tradicionais circuitos de arte. O uso do espaço da cidade denota forte ligação 
com os temas públicos, sendo palco para intervenções temporais, performances, exi-
bições e instalações. 

Nessa direção, Richard Meyer (1995) discute duas situações que combinaram, 
nos Estados Unidos, vontade política – isto é, envolvimento com temas sociais – e 
força artística. O coletivo-ativista norte-americano “Gran Fury” criou alguns dos 
mais arrebatadores gráficos ativistas sobre a questão da AIDS de seus dias. A obra 
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de maior impacto foi Kissing Doesn’t Kill (Beijar Não Mata), tanto pelo uso das 
estratégias comuns ao grupo – “[...] a mimese dos códigos do prazer capitalista e a 
sedução visual para capturar a atenção do espectador e direcioná-la para a [discus-
são a respeito da] ‘crise’ da AIDS” (MEYER, 1995, p. 52, tradução nossa)1 –, quanto 
pela afirmação do “[...] poder do desejo homossexual face a uma epidemia que se 
desenvolvia, insistindo que lésbicas e homens gays combatem os esforços da cultura 
de massa de tornar a sexualidade deles – seus corpos cheios de desejo – invisível” 
(MEYER, 1995, p. 52)2. 

Kissing Doesn’t Kill foi construída com três imagens de três casais – um casal 
heterossexual, um casal de homens gays e um casal de lésbicas – beijando-se, num só 
painel, sob a frase “Kissing Doesn’t Kill: Greed and Indifference Do” (“Beijar Não 
Mata: Ganância e Indiferença, Sim”). 

Essa obra sustenta a informação de que o beijo não é uma forma de transmis-
são do vírus HIV, ao contrário do que dava conta a difundida informação sobre a 
AIDS na época, de que a saliva era um provável fluido de transmissão e de que beijar 
um portador ou uma portadora do vírus era um modo de contágio, um “comporta-
mento de risco” – típica expressão para indicar as ações que pudessem representar 
condição favorável à contaminação pelo vírus HIV. A má informação parece também 
ter levado a opinião pública a ignorar ou a ser indiferente com os que seriam dos 
“grupos de risco”: gays e lésbicas. No combate à indiferença, a obra sustentava tam-
bém que a “indiferença mata”. No nível do trato pessoal, da convivência fraterna, do 
“importar-se” ou do “respeitar o outro”, o fato de ser indiferente com outrem é como 
uma morte social; faz com que o “outro” seja algo como uma persona non grata.

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

Fonte: <http://creatingandrecreatinggranfury.blogspot.com.br/>. Acesso em: 8 nov. 
2017.

A obra havia sido criada para um projeto público de arte organizado no ano de 
1989 simultaneamente com diversos leilões de arte contemporânea, a fim de benefi-
ciar a Fundação Americana de Pesquisa em AIDS (AMFAR). Kissing Doesn’t Kill foi, 
então, instalada no exterior de ônibus da cidade de São Francisco, que fazia circular 
o discurso informativo acerca da pandemia. O painel ocupava um local destinado 
comumente à publicidade. Meyer (1995, p. 53) diz que a obra se tornou algo como 
um clássico ativista, sendo reproduzida diversas vezes tanto pela imprensa de mas-
sa, quanto pela imprensa alternativa estadunidense. Talvez seu sucesso deva-se ao 
deslocamento que faz da publicidade: em vez de um anúncio comercial, um assunto 
político-social posto num lugar incomum. 

2 Uso da mídia

A mídia, incrustada no cotidiano, possui demasiados pesos simbólico e ide-
ológico. De fato, os meios de comunicação converteram-se em um dos principais 
instrumentos de construção social da realidade. Eles constroem certa dimensão de 
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realidade, dando-lhe forma de narrativa e difundindo-a, convertendo-a em realida-
de na esfera pública, tanto pela criação de estereótipos, quanto pela propagação de 
discursos. A publicidade e a propaganda combinam esses dois últimos elementos e 
“estampam” a cidade com suas proposições de condições de vida humana e anúncios 
comerciais por vezes agressivos. É inegável, então, o poder que a comunicação e suas 
diversas formas assumem na sociedade ocidental. Marshall McLuhan (1979, p. 21) 
pondera: 

Numa cultura como a nossa, acostumada a dividir e estilhaçar todas as coisas como 
meio de controla-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante lembrar que, 
para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. Isto apenas significa que 
as consequências sociais e pessoais de qualquer meio — ou seja, de qualquer uma 
das extensões de nós mesmos — constituem o resultado do novo estalão introduzido 
em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos. 

Significativamente, a mídia torna-se suporte para obras de relações expressivas 
na arte. A utilização dos meios de comunicação em seus diversos âmbitos constitui-se 
como uma das estratégias-chave da arte ativista. Assim, essa vertente artística tem 
sido executada, deslocando o sentido de uma das ferramentas de manutenção do ca-
pitalismo – a publicidade –, de modo a incitar o público, o espectador – os múltiplos 
transeuntes da grande cidade –, a voltar-se um momento para determinado assunto 
mesmo que em um plano mínimo de consciência, de reflexão. Nesse momento em que 
um objeto chama a atenção do transeunte e lhe oferta informação para conscientiza-
ção sobre determinado assunto, há uma suspensão do trato cotidiano, da sequência 
comum da vida para, então, incitar a tomada de consciência. 

Ao tratar da inserção de obras da arte ativista em outros meios, é possível afir-
mar que algumas ações dessa vertente artística são direcionadas à “intervenção mi-
diática”, cujo conceito é utilizado para definir a inserção ou a infiltração planejada 
de obras de arte – ações, manifestações, intervenções urbanas etc. – em circuitos da 
mídia. Essa estratégia de ação pode desdobrar-se em diversos meios de comunicação, 
seja infiltrando transmissões televisivas, seja utilizando espaços publicitários para ex-
por obras etc. A arte ativista volta-se para a atuação também em eventos midiáticos, 
exibindo obras em outdoors, cartazes e placas com intuito de emitir mensagens que 
subvertam as intenções comuns desses suportes comerciais (FELSHIN, 1995). Brian 
Wallis (1990, p. 8) pontua que “[...] o uso de meios culturais [é administrado] na ten-
tativa de efetuar mudança social”. 

Nina Felshin (1995) afirma que o uso dos meios de comunicação foi explorado 
por ativistas nos anos 1990 nos Estados Unidos. A autora sugere que esse tipo de ati-
vismo tenha sido absorvido por alguns artistas ativistas ao fazer uso da mídia como 
um veículo para envolver o público. Para ela, os artistas utilizam artifícios de “dis-
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tribuição” de educação e de informação dos meios de comunicação basicamente de 
dois modos, ainda que possam se apresentar combinados: 1) muitos artistas ativistas 
imitam as formas e as convenções das propagandas comerciais e da mídia para fazer 
divulgar informação e mensagens ativistas que não se esperam encontrar num espa-
ço comercial; 2) outros preferem o uso da televisão e do noticiário jornalístico para 
atuar, uma vez que ambas as dimensões se constituem como poderosos recursos que 
podem ser provocados e manipulados para comunicar uma mensagem a um público 
mais abrangente. 

Grupos artísticos brasileiros também têm usado a mídia tanto como base de 
estudo, quanto como suporte estratégico de suas ações. O coletivo de arte Frente 3 de 
Fevereiro (F3F), cujas obras têm fins claramente antirracistas, passou a agir artistica-
mente após ter acompanhado a cobertura midiática feita sobre um acontecimento ra-
cista no ano de 2005: durante uma partida de futebol, na capital paulista, entre o time 
argentino Quilmes AC e o time brasileiro São Paulo Futebol Clube, o jogador Lean-
dro Desábato proferiu ofensas raciais a Edinaldo Libânio, popularmente conhecido 
como Grafite. Por ter insultado racialmente o jogador brasileiro, o argentino recebeu 
voz de prisão imediatamente ao término da partida de futebol, ainda no gramado 
do Estádio do Morumbi. Após o jogo, Grafite registrou denúncia de racismo no 34o 
Distrito Policial da cidade de São Paulo, para onde também seguiu o argentino. Am-
bos prestaram depoimentos, resultando na prisão de Desábato pelo crime de injúria 
qualificada com agravante de preconceito racial, como sugere o parágrafo 3 do Artigo 
140, Capítulo V do Código Penal Brasileiro, quando a ofensa consiste na utilização 
de elementos referentes à raça, cor ou etnia. 

Diversos jornais e veículos de comunicação acompanharam as tramitações do 
caso, criando uma reverberação dos assuntos que competiam à situação – racismo, 
futebol, crime por motivos raciais etc. – nas imprensas nacional e internacional. Se-
gundo Abrahão e Soares (2007, p. 3), “[...] jornais argentinos reagiram com repúdio 
a tal atitude. ‘Vergonha‘ (Clarín, 15 de abril de 2005) e ‘Inferno no Brasil‘ (Olé, 15 de 
abril de 2005) foram algumas das manchetes”. No Brasil, a cobertura midiática deu-
-se em meios televisivos, impressos, radiofônicos e na internet. Em alguns programas 
televisivos de cunho esportivo, noticioso ou de variedades, foram realizados debates 
acerca da situação de racismo vivenciada por Grafite. Nas discussões promovidas 
pela mídia, os comentários tiveram teor antirracista e, em certos termos, racista, en-
volvendo comentaristas, jornalistas esportivos e personalidades ligadas ao esporte e 
a outras áreas. 

Para a Frente 3 de Fevereiro, a observação atenta dessas declarações televisio-
nadas revelou jogos ideológicos que vão muito além do futebol (FRENTE 3 DE FE-
VEREIRO, 2006, p. 63). O que pode caracterizar esses jogos é a presença do racismo 
nas falas de personalidades e apresentadores de programas televisivos, tendo sido 
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esse o fato que marcou o interesse da Frente 3 de Fevereiro, que se propôs a investigar 
transmissões em cadeia nacional, arquivos televisivos, textos publicados na imprensa, 
mesas de debate, manifestações racistas e antirracistas, depoimentos de jogadores, 
torcedores, diretores de clubes e juízes. 

3 A Ação Bandeiras

A partir dos estudos, debates e articulações sobre a situação, o Coletivo aden-
trou três diferentes partidas de futebol, em três diferentes estádios, em três momen-
tos díspares. Contudo, esses três momentos dialogavam entre si, bem como as ações 
ali introduzidas, a fim de questionar publicamente, como coloca Roberto Conduru 
(2007, p. 93), “[...] a visibilidade e a condição social dos afro-descendentes”.

Figura 2 – Frente 3 de Fevereiro, Ação Bandeiras, 20053

3 1) “Brasil Negro Salve”, São Paulo, Estádio Morumbi, 14 de julho de 2005. 2) “Onde Estão os Negros?”, 
Campinas, Estádio Moisés Lucarelli, 14 de agosto de 2005. 3) “Zumbi Somos Nós”, São Paulo, Estádio do 
Pacaembu, 20 de novembro de 2005. As informações sobre as datas e locais das ações com as bandeiras são 
apresentadas em CONDURU, Roberto. Arte Afro-Brasileira. Belo Horizonte: C/ Arte, 2007. p. 92.
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Fonte: <http://www.danielcflima.com/Zumbi-Somos-Nos>. Acesso em: 9 nov. 2017.

1 “Brasil Negro Salve”, São Paulo, Estádio Morumbi, 14 de julho de 2005. 
2 “Onde Estão os Negros?”, Campinas, Estádio Moisés Lucarelli, 14 de agosto 

de 2005. 
3 “Zumbi Somos Nós”, São Paulo, Estádio do Pacaembu, 20 de novembro de 

2005. 

Nessa ânsia questionadora, o grupo apresentou, no Estado de São Paulo, du-
rante o ano de 2005, três ações com bandeiras de grandes dimensões (20m x 15m) 
que carregavam individualmente as inscrições “BRASIL NEGRO SALVE”, “ONDE 
ESTÃO OS NEGROS?” e “ZUMBI SOMOS NÓS”. O primeiro manifesto deu-se no 
dia 14 de julho de 2005 com a abertura da bandeira “Brasil Negro Salve” na capital 
paulista, no Estádio do Morumbi, local onde o insulto contra Grafite havia sido an-
teriormente dirigido. “Onde Estão os Negros?” constituiu a segunda ação, levada ao 
Estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, no dia 14 de agosto daquele ano. A 
última ação foi executada com a abertura da bandeira “Zumbi Somos Nós”, levada 
ao Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, no dia 20 de novembro de 2005, Dia 
da Consciência Negra. 

Nessas manifestações artísticas, abarcadas sob o título de Ação Bandeiras, são 
negociadas interpretações a partir das frases inscritas, dos contextos de feitura e das 
situações de performance em que aconteceram. A análise da Ação Bandeiras parte 
também da discussão de cada manifestação, de cada bandeira isoladamente, pois, 
como afirma Vera Pallamin (2007, p. 192), “[...] tomadas separadamente, estas ban-
deiras são concentrações de matéria crítica que reconfiguram a dimensão do sensível 
de todo seu espaço de presença”. 

A apresentação de “Brasil Negro Salve” conectou-se diretamente ao local onde 
as ofensas raciais foram proferidas a Grafite: a bandeira foi aberta no Estádio do Mo-
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rumbi, durante o jogo entre os clubes São Paulo e Atlético Paranaense (MESQUITA, 
2011), em 14 de julho de 2005, três meses após o evento que envolveu o jogador bra-
sileiro e Desábato. Por ter levado a bandeira para aquele mesmo estádio, a F3F mani-
festou simbólica e amplamente uma rejeição às ofensas raciais contra Grafite. Seria 
algo como combater, por meio do grito veiculado em silêncio na bandeira, o inimigo 
– as ofensas raciais ditas por Desábato – no lugar onde ele “nasceu”, no Morumbi. 

Da inscrição homônima que apareceu na bandeira “Brasil Negro Salve”, po-
dem-se fazer algumas leituras: como uma saudação, “Brasil negro, salve!”, saudando 
o povo negro que há no Brasil, ou como a ideia de um Brasil negro a ser salvo, como 
uma tentativa de afirmar a identidade negra que está constantemente em conflito e 
sob ameaça com a questão identitária. Nesse sentido, a obra tornou-se uma convoca-
ção, um chamado aos negros. 

Com intuito de saudar a população negra brasileira, “Brasil Negro Salve” an-
siou cumprimentar os mais de 76 milhões de negros do país (IBGE, 2000) em 2005, 
ainda que essa saudação tenha acontecido no plano simbólico. Obviamente não há 
como precisar quantos ou se todos os negros do Brasil viram aquela bandeira ser 
agitada, estando no Estádio do Morumbi ou assistindo à transmissão televisiva. Cla-
ramente também não foi esse o intuito mais importante da ação. O que fica firmado 
simbolicamente, incutido na memória de quem viu e na consciência de quem ainda 
pode ver fotos e vídeos de “Brasil Negro Salve”, é o que parece importar: a saudação 
à população negra como um dos instrumentos de combate ao racismo empregado 
pela F3F. 

“Onde Estão Os Negros?”, intervenção executada no jogo entre Corinthians 
e Ponte Preta (MESQUITA, 2011) no dia 14 de agosto de 2005, carregou a ideia do 
questionamento acerca dos lugares sociais que ocupam os negros, no sentido também 
de levantar a questão sobre quais cargos públicos e privados os negros brasileiros 
ocupam.

Já na intervenção “Zumbi Somos Nós”, executada no jogo Corinthians e Inter-
nacional (MESQUITA, 2011), em 20 de novembro de 2005, tem-se a ideia dos negros 
como agentes da história, não vitimizados, mas ativos. Uma vontade de “resistir” 
apareceu na frase inscrita na bandeira, que utilizou o grande líder dos Palmares como 
referência à resistência. Reverbera, ainda, o senso de luta contra o racismo ao abran-
ger muitas pessoas – “Zumbi somos ‘nós’” –, como que unidas por conta do uso do 
pronome pessoal destacado; uma grande nação unida para perseverar. Nessa direção, 
aponta-se para o exercício de uma força simbólica coletiva, a fim de resistir contra o 
racismo. Como afirma a própria F3F em seu livro, “[...] Zumbi Somos Nós, todos os 
que procuram converter a violência em uma resistência simbólica em prol da coletivi-
dade” (FRENTE 3 DE FEVEREIRO, 2006, p. 11). 

Ávida por entender a ambiguidade do termo “nós” que aparecia na frase inscri-
ta na bandeira “Zumbi Somos Nós”, Carla Beatriz Melo (2011) sugere três possíveis 
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leituras. A primeira hipótese é de que, dado o contexto do estádio, o “nós” estaria 
relacionado aos torcedores ali presentes. A segunda leitura entende o estádio como 
um desdobramento do imaginário nacional e, por essa razão, o “nós” representaria a 
população brasileira. Finalmente, a interpretação de que “alguns de nós somos Zum-
bi sem saber”, dado que a abertura e a agitação da bandeira foram realizadas por 
alguns torcedores que possivelmente não tinham ciência do que estava inscrito nela. 
A respeito dessa última leitura sobre a ação, Melo (2011) diz: 

Essa tática, embora talvez não tão ética como alguns esperassem, aguça a parte críti-
ca do gesto. Em outras palavras, a intervenção afirma simultaneamente a especifici-
dade da experiência afrodescendente, sem excluir aqueles que não são descendentes 
de escravos que podem se tornar aliados, redefinindo a identidade como uma esco-
lha política e colocando o problema do racismo como uma questão nacional – um 
problema que pertence a todos os cidadãos, mesmo quando eles não estão cientes 
de sua responsabilidade. (p. 269, tradução nossa). 

A entrada da Frente 3 de Fevereiro no estádio com a bandeira “Zumbi So-
mos Nós”, segundo Melo (2011, p. 265), “[...] invoca uma identificação coletiva com 
Zumbi dos Palmares, líder do maior e mais resistente quilombo do século XVII (um 
assentamento de escravos fugidos, negros nascidos livres e outros sujeitos marginali-
zados), que se tornou símbolo do movimento negro na década de 1970”. Nesse senti-
do, “Zumbi Somos Nós” adquiriu também significação por sua ligação com o fato da 
ação ter sido realizada no Dia da Consciência Negra, comemorado em homenagem 
ao dia da morte de Zumbi. 

Ter evocado “[...] tal ícone no interior de um estádio de futebol constitui uma 
invasão e problematização deste espaço utópico, esse lugar-exceção onde a democra-
cia racial ganha o jogo ao mesmo tempo em que o outro time (o do racismo) marca 
pontos” (MELO, 2011, p. 265). Quando Melo (2011) fala de a “democracia racial” 
ganhar o jogo no futebol, ela apoia-se na análise de José Miguel Wisnik (2008) so-
bre o futebol e suas relações. Wisnik (2008 apud MELO, 2011) sugere que, longe de 
constituir a evidência de que a igualdade caracteriza as relações raciais no Brasil, o 
futebol proporciona um lugar em que o desejo pela equidade racial é expressada e 
ensaiada. Ou seja, na visão de Wisnik (2008), as relações raciais que acontecem no 
campo de futebol não demonstram a existência da democracia racial, mas uma exce-
ção (MELO, 2011). 

Esses pensamentos, de todo modo, colaboram para a concepção ideológica 
do estádio de futebol como espaço racialmente democrático. A colocação de Melo 
(2011), de que nesse lugar-exceção a democracia racial ganha o jogo ao passo que 
o time do racismo marca pontos, conduz a discussão para o contraponto entre um 
espaço idealmente democrático em termos raciais e sociais e um ataque racista. Esse 
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paradoxo, sustentado devido à ofensa racial proferida por Desábato em um primeiro 
momento, tem outro episódio: um segundo ato público de racismo em estádio de 
futebol contra Grafite. 

No dia 27 de abril de 2005, no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, du-
rante o jogo amistoso entre a seleção brasileira de futebol e a da Guatemala, Grafite 
volta a sofrer ato racista. Dessa vez, uma banana com a inscrição “GRAFITE MA-
CACÔ (sic)” foi atirada ao gramado do estádio. Essa outra ofensa racial direcionada 
a Grafite, relacionada ao episódio anterior, carregava as mesmas heranças das teorias 
raciais que inundaram o pensamento no Brasil a partir do século XIX. A banana ati-
rada para ofender o jogador brasileiro refez todo o campo de sentido da frase racista 
de Desábato a Grafite: subjugou e rebaixou o negro à animalidade, procurou reduzir 
sua capacidade cognitiva e intelectual para uma categoria inferior de sentido evolu-
cionista, aproximando o brasileiro do animal, no caso, de um macaco. 

Dessa vez, no entanto, a ofensa partiu das arquibancadas do Estádio do Paca-
embu e é exatamente por este motivo que “Zumbi Somos Nós” atingiu uma signifi-
cação de grande impacto: a F3F retornou ao segundo lugar de hostilidade pública 
contra Grafite no Brasil para difundir o questionamento contra o racismo a partir 
de sua intervenção. Assim como em “Brasil Negro Salve”, executada no Estádio do 
Morumbi, onde o primeiro episódio público de racismo contra Grafite aconteceu, 
“Zumbi Somos Nós” parece ter sido pensada para atuar no espaço do Estádio do 
Pacaembu a fim de aniquilar a ofensa proposta na banana atirada ao campo. 

Para Vera Pallamin (2007), “Zumbi Somos Nós” aparece apoiada na expressão 
coletiva que a coloca em evidência, fazendo divulgar sua vontade política de questio-
namento social, o que contrasta com o clima disperso do estádio. 

“Zumbi Somos Nós” situada no estádio, mostra-se a partir das mãos de um corpo 
coletivo, de seus movimentos mutuamente compreensivos e coordenados que a es-
tendem em posição de evidência. Ela se apoia nessa vontade. Assim, posta, ela eclo-
de, de modo silencioso e no meio do alvoroço do entretenimento, uma espessura de 
ordem ética e política, sob incontornável contraste com aquela atmosfera geral de 
alheamento. (PALLAMIN, 2007, p. 192-193). 

Analisadas separadamente, cada uma das bandeiras evidencia nuances de ação. 
Juntas, essas manifestações carregaram estratégias em que se buscava um objetivo: 
uma campanha definitivamente antirracista. Saudaram-se os negros, afirmando-se 
uma identidade coletiva e reportando-se à resistência. 

Na perspectiva adotada por Mesquita (2011), em Ação Bandeiras, juntam-se 
imagem e ação que “[...] se articulam como uma atividade que cria um mundo de 
leituras possíveis sobre um Brasil negro a ser salvo, de quem se reconhece como negro 
e uma identidade de resistência que se coloca como agente da história, como uma 
proposta política objetiva a ser defendida” (p. 253). Na visão de Pallamin (2007, p. 
190-191), 
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[...] os insultos iniciais de depreciação racial entre dois homens deram lugar, nas 
performances, a palavras públicas de posicionamento afirmativo sobre a cultura ne-
gra no país, grafadas em imensos tecidos de maneira que pudessem ser lidas instan-
taneamente por toda a massa de torcedores presentes no estádio e pelos milhares de 
espectadores televisivos. 

Ambos os autores (MESQUITA, 2011; PALLAMIN, 2007), ainda que em es-
tudos distintos, parecem concordar sobre os efeitos pretendidos pelas intervenções 
montadas pelo coletivo paulista. 

Esses manifestos da F3F ligavam-se à prática rotineira das grandes torcidas de 
clubes de futebol de abrir bandeiras em homenagem aos times que participam dos 
jogos em campo. A apropriação desse gesto estético e performático pela Frente 3 de 
Fevereiro, no entanto, deu-se pelo inesperado: as inscrições presentes nas faixas de 
tecido de grandes dimensões não versavam sobre um time, tampouco mostravam seu 
símbolo, mas se ligavam a um campo de atitude política e social. Como interpreta 
Pallamin (2007, p. 192), 

[...] postas no meio da torcida, imersas no espaço da multidão de modo a fazer par-
te desta, essas bandeiras vão a contrapelo dos discursos e imagens dominantes na 
mídia, orientados pela premissa de manutenção do “status quo” e de suas divisões 
sociais [...] São ações que, de um modo “próprio”, introduzem o “impróprio”, o 
incômodo, o fio de uma outra meada, que se contrapõe às violências raciais e sociais 
praticadas na sociedade brasileira. 

Há, ainda, a possibilidade de estabelecer outras considerações a respeito da 
escolha do estádio como campo de ação do Coletivo. Além da clara relação que o 
ambiente escolhido para a performance tem com seus episódios inicial (o insulto 
racial dirigido a Grafite no Estádio do Morumbi) e final (a banana com ofensa ra-
cial inscrita, também contra Grafite, atirada ao campo do Estádio do Pacaembu), a 
Frente certamente refletiu sobre a questão da visibilidade que suas ações alcançariam, 
dado que os jogos sediados nos estádios em que aconteceram os manifestos tinham 
relevância no futebol. Pallamin (2007) relata ainda que a “infiltração” no campo de 
futebol com as bandeiras elaboradas pelo coletivo foi permitida após uma conversa-
ção com os dirigentes dos estádios, os agentes de segurança, entre outros envolvidos 
na organização dos campeonatos. 

4 A intervenção midiática

O palco, então, estava formado: haveria público, tanto os torcedores ali presen-
tes, quanto – talvez mais importante na questão do alcance da mensagem – os teles-
pectadores, já que haveria transmissão televisiva da partida. Ademais, a relevância do 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

450

campeonato de futebol de que faziam parte os jogos em que foram abertas as ban-
deiras se constitui como um fato a ser observado. Essas percepções conectam-se com 
o anseio da F3F de fazer circular o questionamento sobre o racismo através do meio 
televisivo, atingindo amplitude no mínimo nacional. É exatamente nesse sentido que 
entendemos que a F3F fez uma “intervenção midiática”. 

O que se propõe aqui como “intervenção midiática” dialoga com o proposto 
por Mesquita (2011), baseando-se em Tony Godfrey (1998). Mesquita (2011) entende 
que a “[...] intervenção artística é produzida quando imagens, informações ou obje-
tos são inseridos em um determinado contexto [...] no sentido de interromper a per-
cepção normal do observador sobre um assunto ou chamar a atenção para o suporte 
institucional ou discursivo daquele contexto” (p. 18). A “intervenção midiática”, na 
maneira de compreensão adotada neste trabalho, toma de empréstimo a “suspen-
são”, essa ruptura da percepção normal do espectador, bem como assume a tentativa 
de alerta para o discurso que se pretende expor. 

Para que esse tipo de intervenção aconteça, é necessário que haja desvio sim-
bólico, subversão, desconstrução ou infiltração em meios de comunicação. Ela foi 
produzida quando, por exemplo, o coletivo Gran Fury instalou Kissing Doesn’t Kill 
em espaços destinados à publicidade em ônibus da cidade de São Francisco no fim dos 
anos 1980. De forma geral, o que definimos como “intervenção midiática” é desenvol-
vida em ações que rompem alguma perspectiva midiática – seja em sua programação, 
formatação, etc. – e se inserem em algum de seus meios. 

Em Ação Bandeiras, a intervenção midiática deu-se pela infiltração da imagem 
da bandeira “Brasil Negro Salve” na transmissão televisiva durante a partida no Está-
dio do Morumbi. A Rede Globo transmitia o jogo do dia 14 de julho de 2005 e, como 
de costume, as câmeras de vídeo captaram imagens das torcidas. Foi este o momento 
em que “Brasil Negro Salve” foi aberta e agitada, “ganhando espaço” de seis segun-
dos em transmissão nacional. Sobre essa ação, Mesquita (2011, p. 253) diz: “[...] uma 
intervenção em grande escala, que usa como suporte a força da multidão, é capturada 
por alguns segundos pelo espetáculo da mídia e transmitida em cadeia nacional”.
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Figura 3 – Intervenção midiática por “Brasil Negro Salve”4

Fonte: Vídeo BANDEIRAS – Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Nú-
cleo de Desenvolvimento da Criatividade, da Unicamp, disponível em: http://www.
labeurb.unicamp.br/rua/pages/home/lerPagina.rua?id=32. Acesso em: 14 dez. 2013.

A intervenção midiática com a bandeira em rede de televisão brasileira foi pre-
viamente estudada pelo grupo, que utilizou estrategicamente as “brechas”, as frestas 
do sistema de produção dos veículos de comunicação para fazer infiltrar seu mani-
festo. Em entrevista ao site Observatório de Imprensa5, Eugênio Lima, integrante da 
F3F, afirma: 

No jogo de futebol, por exemplo, nós localizamos que o jogo era um espetáculo em 
que tudo era muito programado. Sabíamos que se nós abríssemos uma bandeira em 
determinada situação seria muito provável que a televisão mostrasse essa bandeira. 

4 Captura de tela da transmissão televisiva da Rede Globo. No canto direito inferior da imagem, o logotipo 
da emissora.
5 A entrevista, realizada por Mauro Malin, foi publicada no site Observatório de Imprensa no dia 24 de maio 
de 2011, e está disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/posts/view/racista-e-sempre-o-
-outro>. Acesso em: 10 de novembro de 2017. 
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E ela ganharia outra esfera. Usamos essas brechas, esses mecanismos muito engessa-
dos da cobertura esportiva, da cobertura midiática dos fatos. (online).

Quando a F3F infiltrou a transmissão televisiva, percebe-se que ela motivou 
duas rupturas de sentido. A primeira avançou para a questão do que, até aquele mo-
mento, estava sendo levado ao espectador. Isto é, em vez da transmissão da partida de 
futebol que naquele instante ficou suspensa por algum período curto – o tempo que 
levou para a bandeira aparecer na tela da televisão e ter sua imagem cortada para o 
que capturava outra câmera presente na transmissão –, ocorreu a incitação ao ques-
tionamento sobre as relações raciais no Brasil. 

A segunda ruptura voltou-se para o momento de impulsão à reflexão sobre o 
racismo quando é esperada a animação do telespectador de partida de futebol que 
estava sendo transmitida. O espectador televisivo coloca-se diante do aparelho para 
acompanhar os passes, os dribles, os possíveis “carrinhos” e demais acontecimentos 
e manobras futebolísticos. Irrompendo essa ordem, frases inscritas em bandeiras com 
caráter antirracista que não estavam paradas (no sentido de suas ações) buscavam 
ativar nos telespectadores a reflexão acerca das questões levantadas. 

O uso da mídia em Ação Bandeiras constituiu-se como estratégia-chave para a 
disseminação do questionamento sobre o racismo na sociedade brasileira. Além da 
plateia de espectadores do estádio (cerca de 70 mil pessoas), minimamente a cadeia 
nacional de telespectadores da Rede Globo e suas afiliadas que cobrem o território 
brasileiro foi “atingida” simbolicamente pela infiltração de “Brasil Negro Salve”. A 
intervenção midiática acontece inserida num contexto social de espetacularização 
– vive-se a sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) – para tornar-se objeto de 
ação política: através do espetáculo, é lançado o questionamento político. Mesquita 
(2011), a esse respeito, trata do caráter de mudança social que uma ação que use a 
mídia pode atingir: “[...] em um espaço social que se constitui pela projeção midiática 
de cenários, a própria comunicação é uma ação política” (p. 253). 

Considerações finais

Esse trabalho do coletivo, conforme analisado neste artigo, convergiu estraté-
gias de dois mundos que se retroalimentam continuamente: a arte e a política. Duas 
instâncias da vida que se entrecruzam para formar encontros de potência em que se 
unem a estética e a política. Daí decorrem ações, manifestações, intervenções, obras, 
performances e demais artifícios poéticos e estratégias que visam à mudança social 
em diversos âmbitos, sendo influenciados pelas urgências do cotidiano. Suely Rolnik 
(2008) explica o motivo de artistas utilizarem meios não somente políticos ou não 
somente artísticos para agir socialmente na contemporaneidade: 
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É certamente por sentir a exigência de enfrentar a opressão da dominação e da ex-
ploração em seu próprio terreno – que resulta da relação específica entre capital e 
cultura sob o neoliberalismo –, que muitos artistas passaram a optar pelas estra-
tégias extradisciplinares, agregando a dimensão política às poéticas de suas ações 
(ROLNIK, 2008, online). 

É, portanto, a partir de situações opressoras, dominadoras e exploradoras 
ocorridas na cidade que algumas relações mistas de arte e política versam, ansiando 
combater em alguma instância aquelas situações. A cidade contemporânea é esse 
ambiente de embates de convivência do nosso tempo – e dos “novos tempos”, como 
questiona Stuart Hall (2001) – entre corpos plurais e múltiplos, cujos trânsitos têm 
sido favorecidos também pelos fluxos de diáspora. Sendo, pois, um local multicultu-
ral, a cidade torna-se lugar do imprevisível; é rompida a ideia da cidade “certinha”. 
Nesse espaço da imprevisibilidade, surgem as questões ligadas ao poder, baseadas na 
ordem capitalista que oprimem, dominam e exploram os diversos corpos que ocu-
pam a cidade. 

O espaço citadino converteu-se, então, em palco para embates simbólicos que 
almejam a transformação social, numa busca por alternativas de ir contra o “Im-
pério” (HARDT; NEGRI, 2001) vigente que exclui e segrega mais do que inclui e 
agrega. Aliás, a atuação de artistas e não artistas em meio urbano, como foi dado 
a ver nos exemplos citados e analisados ao longo deste trabalho, advém da vontade 
de fazer enxergar em meio à visão caótica de imagens que cria uma cegueira acrítica 
dos mais variados estratos da população em todo o planeta. Para Rolnik (2008, n. p.), 
“[...] tal cegueira é o que prepara e condiciona as subjetividades a submeterem-se aos 
desígnios do mercado, permitindo assim que sejam aliciadas todas suas forças vitais 
para a hipermáquina de produção capitalista”. Dado que a vida social é o destino 
final da força inventiva capitalista, é justamente sobre a vida social que muitas ações 
mistas de arte e política são lançadas e buscam atuar. 

A atuação da F3F corrobora a afirmação de Miguel Chaia (2007, p. 14), para 
quem “[...] toda arte verdadeira porta a possibilidade da agitação social”. Neste sen-
tido, é razoável dizer, como afirmou Pallamin (2007), que a intervenção artística arti-
cula golpes no sensível e no político. Nas palavras da autora (2007): “[...] a invenção 
artística pode ser, concomitantemente, um golpe no sensível – ‘rebentando a pele 
das coisas‘ –, e no político – rearticulando, à sua maneira, disposições reinantes que 
encolhem os campos do exercício da igualdade no espaço do comum” (PALLAMIN, 
2007, p. 188). 

“Brasil Negro Salve”, “Onde Estão os Negros?” e “Zumbi Somos Nós” surgi-
ram inesperadamente em meio às torcidas nos estádios de futebol como instrumentos 
políticos e artísticos no combate ao racismo. O aspecto do inesperado da obra acres-
centou significação à Ação Bandeiras; foi como um método, uma estratégia de guer-
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rilha que constituiu a linguagem artística da Frente 3 de Fevereiro. Igualmente ines-
perada para a audiência deu-se a intervenção midiática empreitada em “Brasil Negro 
Salve”, que infiltrou a transmissão televisiva ao vivo da Rede Globo, alcançando um 
público maior do que o que estava no estádio no momento de sua performance. 

O desvio simbólico das faixas, que comumente carregam imagens e frases rela-
tivas aos times de futebol, em Ação Bandeiras sustentou o “inesperado”. O público, 
tanto o presente nos estádios, quanto o que acompanhava a transmissão da partida 
pela televisão, certamente foi surpreendido pelas mensagens inscritas nas bandeiras 
do coletivo. Tais mensagens afirmavam um país negro, questionavam o lugar do ne-
gro e demarcavam a coletividade de resistência. 

Fazer uso das frestas que os meios produtivos de comunicação – espaço central 
da nossa sociedade – é parte das alternativas para ir contra a dominação, a explora-
ção, a subordinação, a segregação, a discriminação, as barreiras entre a arte e a vida, 
assim como assumir novos papéis sociais transformadores e de subjetividades para o 
bem.
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