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RESUMO

O objetivo geral neste capítulo é propor uma compreensão mais ampla do conceito 
de midiativismo por meio da análise de 22 vídeos que apresentam intervenções ativis-
tas 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 tem-
porária da hierarquia discursiva determinada pela noção de espaço televisivo. A aná-
lise demonstrou que a maioria dessas ações ocorreu de forma espontânea e persona-
lizada, transformando as narrativas #ForaTemer e #GloboGolpista das redes sociais 
em um “meme” gravado e transmitido ao vivo de maneira involuntária pela própria 
emissora que, posteriormente, retorna ao espaço da sua lógica de origem – as redes 
online. Em vez de refletir sobre essas intervenções segundo o critério da capacidade 
de persuasão ou outros indicadores de impacto social, nesta análise, concentro-me na 
narrativa memética produzida pela incidência dessas ações populares. No capítulo, 
concluo com a constatação de que essas performances ativistas – no momento em que 
ocorrem na TV ou, mais tarde, quando são compartilhadas e comentadas em rede – 
constituem uma tática midiativista capaz de estimular a reflexão sobre a perspectiva 
adotada pela narrativa jornalística em relação aos processos políticos no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Performance. Democratização da comunicação. 
Rede Globo. Mídias sociais.
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Primeiramente, fora, Temer:
Performances ativistas no noticiário ao vivo

Introdução

No dia 6 de abril de 2012, em meio aos protestos contra novas medidas de 
austeridade na Grécia, dezessete manifestantes invadiram o estúdio da emissora Epi-
rus TV1 durante a transmissão de um programa de entrevistas ao vivo. Editada em 
diferentes versões com cerca de um minuto de duração, a gravação transbordou para 
as redes online por meio de canais corporativos (CNN, CBS, BBC, RT, Bandeirantes, 
Folha de S.Paulo, R7 e TV UOL) e canais independentes no YouTube1. 

No vídeo, bradando as palavras de ordem “Deixe os neonazistas fora do seu 
programa”, o grupo “antifa” irrompe estúdio adentro e atira generosas porções de 
iogurte no apresentador Panagiotis Vourhas. Na semana anterior, Vourhas havia en-
trevistado um militante do partido de extrema direita Aurora Dourada (Chrysí Avgí 
– Χρυσή Αυγή)2, organização declaradamente xenófoba que, em setembro de 2013, 
acabaria envolvida no assassinato do rapper Pavlos Fyssas. 

Enquanto o uso das redes e mídias sociais em protestos consolidava-se como 
um objeto de estudo multidisciplinar, o escracho na TV grega chamou atenção para 
um repertório midiativista que não emprega a linguagem informativa do modelo jor-
nalístico ou do filme documentário. Assim, o vídeo resultante da ação funciona como 
um marco conceitual para este trabalho, devido à novidade da sua estratégia narra-
tiva, mas não propriamente pelo seu caráter de ineditismo. Além disso, a despeito 
do índice modesto de visualizações que as diferentes versões alcançaram individual-
mente no YouTube, a ação foi comentada por veículos de porte da imprensa interna-
cional, 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 inescru-
puloso da mídia corporativa em relação aos acontecimentos recentes naquele país. 
Assim, no contexto das mobilizações populares dos anos 2000, a performance co-
letiva 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 

1 Entre os independentes, o vídeo atingiu um pico de 115.731 visualizações no canal anarquista Perseus999 em 
<https://www.youtube.com/watch?v=pONziL6fR4o>. Acesso: 5 nov. 2017. 
2 BBC. “Apresentador grego é atacado ao vivo na TV com iogurte e ovos”. Disponível em: <http://www.bbc.com/ 
portuguese/videos_e_fotos/2012/04/120409_grecia_protesto_rw>. Acessado em: Novembro, 2017.
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das transmissões ao vivo por indivíduos ou grupos que, de modo geral, identificam-se 
com os discursos à esquerda do espectro político. 

Como veremos adiante, a tática da intervenção em noticiários ao vivo só assu-
miu 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 apre-
sentadores do SPTV Carlos Tramontina (FIGURA 1) e Monalisa Perrone, respectiva-
mente (FIGURA 2).

FIGURA 1 – Projeção a laser no rosto do âncora Carlos Tramontina

Fonte: Reprodução YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iGcSYN00slI

FIGURA 2 – Projeção a laser no rosto da apresentadora Monalisa Perrone

Fonte: Reprodução YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Mh6JdlUaahY.

As projeções integraram o repertório performático que permeou a série de pro-
testos contra o aumento da tarifa dos transportes públicos, conhecida como Jornadas 
de Junho. Realizadas durante atos específicos diante da própria sede da Rede Globo, 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

460

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 consti-
tuiu o alvo da crítica. Em seguida, a gravação televisiva foi convertida para um for-
mato de vídeo adequado ao armazenamento no YouTube e compartilhado em outras 
redes sociais. A repercussão das projeções pode ser deduzida a partir das precauções 
adotadas pela própria Globo para evitar novas interferências nas transmissões do 
SPTV, como explicado por Keila Jimenez no jornal Folha de S.Paulo, em setembro 
daquele ano:

A Globo tomará uma série de medidas de segurança para tentar impedir que luzes 
de laser voltem a atrapalhar os seus noticiários locais em São Paulo. Na última quin-
ta-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 do-
mínio de técnicas mirabolantes, como aquela empregada nas projeções a laser, po-
rém, 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 garan-
tias constitucionais dos trabalhadores. 

Durante esse período conturbado, foram coletados 22 vídeos que representam 
uma amostra significativa das intervenções ocorridas em noticiários ao vivo na épo-
ca. 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 in-
cluem 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 “[...] contribui-
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ções de usuários para o conteúdo noticioso” (LEWIS et al., 2010, p. 165), ora como os 
relatos filmados com smartphones em primeira pessoa para denunciar abusos e regis-
trar 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 “videome-
mes”, 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 trans-
bordam 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 de-
mocrática 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 infor-
mar a respeito da percepção popular quanto à relação entre a mídia corporativa e as 
investidas recentes do projeto neoliberal no Brasil? É possível que a incidência dessas 
ações corresponda a uma disseminação mais ampla da crítica ao discurso dominante 
dos conglomerados midiáticos? Para refletir sobre essas questões, o objetivo deste 
capítulo é propor a expansão do conceito de “midiativismo”, por meio da análise das 
intervenções populares em transmissões televisivas ao vivo ocorridas em diferentes 
cidades brasileiras entre os anos de 2016 e 2017.

1 Performance, midiativismo e cultura participativa

Este capítulo deriva de uma pesquisa em andamento sobre a relação entre as 
narrativas audiovisuais digitais e a participação coletiva em mobilizações populares. 
Com esse objetivo, o projeto contempla uma análise das redes de relações mediadas 
por vídeos performáticos produzidos em manifestações políticas no Brasil e distribu-
ídos 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 fundamen-
tal esclarecer o sentido de “performance” ao qual o projeto se refere.
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Os dispositivos e aplicativos digitais permitem um alto grau de personalização 
de conteúdo, o que praticamente dissolve as fissuras entre autor e espectador. Contu-
do, a abordagem proposta neste trabalho considera os afetos e as relações promovi-
das 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 am-
bientes monitorados por governos e corporações (BRUNO, 2013). No plano teórico 
da pesquisa, portanto, esses aspectos contraditórios da chamada “cultura participa-
tiva” 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 dinâ-
micas online das produções audiovisuais ativistas. 

Por conseguinte, de acordo com esse entendimento, sejam orquestradas ou es-
pontâneas, performances são táticas políticas inspiradas nas experiências vanguar-
distas, como o dadaísmo, o surrealismo, os happenings e o teatro invisível. A dife-
rença 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 repre-
sentar 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 tempora-
riamente – a assimetria discursiva que reproduz os mecanismos de poder nos espaços 
sociais, favorecendo o encontro e a cooperação coletiva3. 

No contexto das redes ativistas, os vídeos performáticos têm se tornado cada 
vez mais relevantes para comunicar enunciados referentes a narrativas políticas dos 
diversos movimentos contemporâneos. Um exemplo recente foi a performance 1000 
Gestalten (Mil Figuras), marcha realizada por mil ativistas caracterizados de estátuas 
em Hamburgo, Alemanha, durante o protesto contra as políticas das elites financeiras 

3 Para uma argumentação mais detalhada, ver: DO VALE, Simone. The pussy riot meme: performative sto-
rytelling in digital feminist narratives. Eikon: journal on semiotics and culture, Covilhã, n. 1, v. 1, p. 27-36, 
2017. Disponível em: <http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/eikon/article/view/99/77>. Acesso em: 5 nov. 
2017.
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globais presentes na reunião do G204. Uma das características comuns aos grandes 
movimentos populares, como Occupy Wall Street, 15M e Jornadas de Junho, é o fato 
de que essas mobilizações se articularam em torno de problemas sociais decorrentes 
da influência crescente de organizações globais, bancos e corporações sobre o sistema 
de representação política. Assim, o escracho antifascista transmitido pela Epirus TV1 
se distancia, por exemplo, da notória performance televisionada Bed In5. Em primei-
ro lugar, a transmissão de Bed In foi autorizada sob a chancela da cobertura jornalís-
tica – 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 es-
senciais, 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 cená-
rio do outro, embora ambos apresentem o uso de táticas midiáticas por ativistas com 
a finalidade de chamar atenção para protestos e causas. 

Os chamados movimentos antiglobalização, portanto, diferem dos protestos 
modernos com causas e identidades definidas, sendo por isso criticados diante de 
uma suposta ausência de lideranças e objetivos claros. Quanto a esse aspecto, é vá-
lido ressaltar que, sob o véu do fundamentalismo religioso, os interesses neoliberais 
passaram a atravessar todas as esferas da vida capazes de oferecer resistência à vora-
cidade do capital, o que explica o intenso enredamento de vozes e causas diferentes 
nas mobilizações contemporâneas. De maneira geral, contudo, esses movimentos ca-
racterizam-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 finan-
ceiros dessas instituições nos governos em detrimento do bem-estar da população é 
percebida como uma ameaça à cidadania. 

Em uma análise da estetização dos corpos insurgentes em vídeos de protesto 
que enfatizam o confronto físico entre policiais e manifestantes – em outras palavras, 
no gênero audiovisual apelidado de riot porn6 –, Maple John Razsa (2014) defende 
4 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-as-
sombram-o-g20/av-39572898>. Acesso em: 10 set. 2017.
5 Protesto realizado em 1969 por John Lennon e Yoko Ono pelo fim da Guerra do Vietnã.
6 Costuma-se traduzir a expressão food porn – referente às abundantes fotografias de pratos e vídeos de 
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que, com base na crença de que a vocação do vídeo é “contar a verdade” por meio 
de relatos, testemunhos e registros dos fatos, acaba-se por privilegiar o estudo dos 
vídeos ativistas que apresentem a câmera em primeira pessoa acompanhada de nar-
ração 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 infor-
mar. Afinal,

Esse cinema insurgente, que emerge dentre revoltas, revoluções, embates, surge fora 
de lugar, como uma experiência de cinema/audiovisual no limite quando pensamos 
numa jntencionalidade estética ou no próprio circuito em que essas imagens se in-
serem. 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 drama-
turgias do grito. (BENTES, 2015, p. 22).

O jornalismo cidadão, ou midialivrismo, apropria-se da técnica e dos dispo-
sitivos usados por profissionais da imprensa para informar fatos negligenciados ou 
interpretados pela mídia corporativa de acordo com interesses alheios às comunida-
des 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 en-
fatizar 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 ativis-
mo 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 enuncia-
dos divergentes da narrativa articulada pela emissora em questão. O resultado é o 
estranhamento característico da linguagem performática, efeito que também remete 

receitas nas redes sociais – como “comida pornô”. Porém, no caso da expressão riot porn, a mesma lógica 
implicaria o risco de interpretações cômicas, mas imprecisas das expressões “revolta pornô” ou “pornô de 
revolta”. Consequentemente, é mais interessante explicar que riot porn corresponde à grande quantidade de 
vídeos compartilhados nas redes que mostram protestos em ação, enfatizando particularmente as cenas de 
confronto entre policiais e manifestantes.
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à ideia de ostrannenye de Viktor Chklovski7, mas como adaptada e aplicada pelo 
cine-olho de Dziga Vertov. Por meio de sobreposições, distorções e aceleração das 
imagens, Vertov procurava criar um efeito de estranhamento para lembrar o especta-
dor de que se estava diante de um filme, e não da reprodução da realidade. O cinema 
agitprop de Vertov é uma referência estética fundamental para a reflexão sobre o 
midiativismo (BENTES, 2015). Sobretudo, ela ressalta a diferença mais fundamental 
do midiativismo em relação a convenções jornalísticas como o ideal da imparciali-
dade, o que aproxima o midiativismo dos documentários performáticos como aque-
les 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 espec-
tro 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 aspec-
to, 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 consi-
deração 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 inte-
ressa não por qualquer tipo de “darwinismo cultural” (os memes como genes ego-
ístas 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, de-
senhos, valores estéticos e morais, línguas, que possam ser transmitidas, duplicadas, 
remixadas de forma autônoma, o que não significa que são unidades fechadas em si, 
mas que vão mudar de sentido ao serem recombinadas e produzir memes derivados, 
num processo de variação sem controle. (BENTES, 2015, p. 12).

Pelo menos desde 2014, o conteúdo audiovisual passou a representar a maior 
proporção do tráfego total da Internet8 e, como não poderia ser diferente, os ativistas 
cada vez mais produzem, transmitem ou compartilham vídeos. Enquanto o número 

7 Ver: CHKLOVSKI, Viktor. A arte como procedimento. In: EIKHENBAUM, Bóris et al. Teoria da Literatu-
ra: formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1976. p. 39-56. 
8 CISCO (2015). Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019 White Paper. Dis-
ponível em: <http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/ip-ngn-ip-next-generation-
-network/white_paper_c11-481360.html>. Acesso em: 5 set. 2017.
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de usuários ativos do Twitter corresponde a 136 milhões de pessoas9, por exemplo, 
os vídeos postados no YouTube geram mais de um bilhão de visualizações diárias10. 
Mas, além disso, gêneros não factuais, como os memes, se tornaram elementos re-
levantes 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 privile-
giar 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 rela-
ção 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 efi-
ciência 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 dissen-
so, 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 compreen-
dida como os movimentos nem sempre lineares, graduais ou ruidosos das micropo-
líticas.

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 expres-
são do discurso político. 

9 Bloomberg (2016). Snapchat passes Twitter in daily usage. Disponível em: <http://www.bloomberg.com/ 
news/articles/2016-06-02/snapchat-passes-twitter-in-daily-usage>.Acesso em: 5 set. 2017.
10 YOUTUBE (2016). Statistics. Disponível em: <https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html>. Acesso 
em: 5 set. 2017.
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Diferente da ideia de que a finalidade do midiativismo que produz eventos 
no próprio fluxo de informação dos canais corporativos, a exemplo do grupo The 
Yes Men, é subverter a narrativa das emissoras e influenciar a agenda da imprensa 
corporativa (ROBINSON; BELL, 2013); portanto, as ações de contestação que se 
expressam por meio da apropriação ou “hackeamento” de narrativas jornalísticas 
(BENTES, 2015), por meio da performance em transmissões ao vivo devem ser com-
preendidas 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 me-
nos 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 cole-
tivos, ativistas, transeuntes ou entrevistados durante transmissão jornalística ao vivo; 
2) circular nas redes sociais após a transmissão ao vivo; e 3) comunicar o dissenso em 
relação à emissora (TABELA 1).

 
TABELA 1 – Vídeos organizados por ordem de coleta

Fonte: Elaborada pela autora.
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De formas variadas, todas as ações dirigiram críticas à Rede Globo, mesmo na 
única interferência que não ocorreu em link ao vivo da emissora ou de suas afiliadas 
– no caso, o Jornal do SBT durante o processo de impeachment em 2016. Enquanto a 
maioria das ações se relacionou com hashtags já existentes (#GloboGolpista, #Fora-
Temer, #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 fo-
lhas A4 ocorreu no Carnaval de 2015, quando o impeachment era apenas uma ame-
aça. A intervenção aconteceu durante a cobertura ao vivo do desfile de um bloco em 
José Bonifácio, Fortaleza, pelo telejornal CETV. No escracho realizado por foliões, 
as folhas A4 exibiam a mensagem satírica “Impitiman é meuzovo” (FIGURA 3). Em 
2016, O Barbudinho também ganhou popularidade por aparecer portando uma folha 
A4 com mensagens que contestam a narrativa da Globo em relação ao processo de 
impeachment (FIGURA 4).

FIGURA 3 – Intervenção realizada durante a cobertura ao vivo do desfile de um 
bloco em José Bonifácio, Fortaleza, pelo telejornal CETV.

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

Fonte: Reprodução YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WJdWzhwGz6A

A performance de O Barbudinho repetiu-se ao menos em três situações dife-
rentes, incluindo a ação no SBT, sendo a única dentre as 22 interferências registradas 
neste trabalho que foi realizada por uma mesma pessoa em transmissões distintas. 
O Barbudinho também é o único caso em que a performance ganhou perfis e canais 
individualizados. A página no Facebook possui 184 mil seguidores11, em contraste 
com 12.823 seguidores no Twitter12 e apenas 168 inscritos no canal O Barbudinho no 
YouTube13. 

Quanto às demais táticas usadas, apenas uma se distingue do repertório geral 
– é o caso do trote telefônico para o estúdio do telejornal RJTV. No vídeo, quando 
os apresentadores anunciam o telefonema da esposa do governador Luiz Fernando 
Pezão, então internado para tratamento de um câncer, o repórter Edmilson Ávila 
atende o celular, mas, quando o áudio entra no ar, o que se ouve é o grito intrépido 
“Globo golpista”, cujo efeito cômico é proporcional ao indisfarçável constrangimen-
to 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 constran-

11 Disponível em:<https://www.facebook.com/oBarbudinho/>. Acesso em: 5 nov. 2017.
12 Disponível em: <https://twitter.com/oBarbudinho>. Acesso em: 5 nov. 2017.
13 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UcslCnueYISXAcPjkKONPlAQ>. Acesso em: 5 nov. 
2017.
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gimento do repórter oferece a oportunidade para que a audiência entenda de maneira 
clara o quanto a fala dos manifestantes se encontra em desacordo com o discurso da 
emissora.

Todavia, seria uma leviandade defender aqui que todas essas manifestações 
apontam uma transformação generalizada da percepção coletiva da fragilidade da 
noção de imparcialidade jornalística. Em contrapartida, pode-se afirmar que a per-
sistência 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, organiza-
ções não governamentais ou partidos políticos, tem se dedicado espontaneamente ao 
midiativismo. 

Ora de forma aleatória, como a transeunte que grita “Globo golpista” por trás 
de uma repórter do SPTV que descreve tapetes de sal, ora de forma ensaiada, como 
os espectadores que carregaram cartazes com os dizeres “Stop the coup in Brazil” e 
”Fora, Temer” em duas transmissões diferentes durante as Olimpíadas em 2016, as 
performances em link ao vivo demonstram que o clima de apatia que tomou conta do 
país, com exceção de alguns movimentos sociais, provavelmente justifica-se por ou-
tras questões que não a falta de compreensão do cenário político. Essas performances 
populares também demonstram que, talvez por influência das experiências participa-
tivas 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 as-
sumiram a forma truculenta das ações realizadas pelo grupo MerdTV em 201114. No 
dia 31 de outubro, em frente ao Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, por exemplo, a 
repórter Monalisa Perrone informava o estado de saúde do ex-presidente Lula, que 
estava internado para o tratamento de um câncer na laringe. No vídeo, dois integran-
tes do MerdTV surgem bruscamente na tela, empurram a jornalista e gritam palavras 
ininteligíveis, sendo então contidos pelos seguranças da equipe. 

Na ocasião, a emissora registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. 
Apesar disso, o grupo ainda mantém uma página com o título “Invasões de Link ao 
Vivo” em seu website, onde se empenha numa simplória tentativa de alinhamento 
com a crítica politizada e pacífica das intervenções ocorridas em 2016, o que, talvez, 
seja apenas uma espécie de retaliação15. Desde 2014, após um incidente com um en-
trevistado de uma afiliada da Fox nos Estados Unidos, repórteres em diferentes países 
passaram a sofrer o assédio semelhante, numa série de intervenções agressivas que 
14 MARTINS, Tabita. Correio Braziliense. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noti-
cia/brasil/ 
2011/11/01/internas_polbraeco,276597/grupo-merd-tv-pede-desculpas-por-empurrar-jornalista-da-rede-glo-
bo.shtml>. Acesso em: 5 nov. 2017.
15 Disponível em: <https://merdtv.wordpress.com/videos/>. Acesso em: 5 nov. 2017.
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originou um lamentável “meme” misógino16. Obviamente, como no caso do Merd-
TV, não existe nada nessas intervenções que possa assinalar uma resistência à forma 
midiatizada do discurso predominante nas sociedades anglo-saxãs. Pelo contrário, 
trata-se de militar pelo seu recrudescimento. 

Em um período posterior ao escracho antifascista na Epirus TV1, portanto, a 
tática foi apropriada no Brasil por grupos com narrativas políticas não só mais bem 
definidas como carnavalescas, de acordo com a definição de Mikhail Bakhtin. No 
entanto, repórteres e âncoras não sofreram nenhum tipo de coerção física, embora as 
ações provoquem o visível constrangimento dos profissionais da imprensa diante do 
que é percebido de modo geral – pelos jornalistas e, também, pela audiência – como 
uma “invasão”. 

Independente da forma, se visual ou sonora, intervenções como as projeções a 
laser, as folhas A4 que mostram mensagens em negrito, as palavras de ordem gritadas 
por transeuntes ou as falas inesperadas de entrevistados, chamam atenção e são com-
partilhadas nas redes sociais porque são consideradas inusitadas – afinal, elas esca-
pam 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 hege-
mônico 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 assi-
natura 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 

16 C.f. Know Your Meme. <http://knowyourmeme.com/memes/fuck-her-right-in-the-pussy-fhritp>. Acesso 
em: 5 nov. 2017.
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criticar não só o regime ditatorial, mas o discurso conivente dos meios de comuni-
cação. Entre as décadas de 1980 e 90, o videocassete passou a ser utilizado por or-
ganizações 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 com-
pensar a ausência de representação ou a marginalização de segmentos populares na 
mídia corporativa, criando um espaço alternativo para um discurso político indisso-
ciável da experimentação estética.

Nos anos 2000, com a disseminação das tecnologias móveis de produção, trans-
missão e distribuição de conteúdo audiovisual, o vídeo digital gradualmente se trans-
formou 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 eco-
logia das redes online, as fronteiras entre mídias, formatos, plataformas, empresas, 
comunidades e fluxos de informação se tornaram indistintas (BENNETT, 2003). Ain-
da 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 com-
plexa 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 plata-
formas digitais possibilitaram formas e gradações diferentes de participação política, 
especialmente importantes para os grupos em situação de desigualdade social (SHI-
FMAN, 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 Partici-
pativo 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 coo-
peração 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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