
Os feixes de luz que coloriram 
Tramontina eram canetas-laser 
apontadas por manifestantes co-
ordenados pelo performer Pauli-
nho Fluxus, que ajudou a preparar 
a ação com dias de antecedência. 

A marcha, uma entre centenas 
nos últimos dois meses, é um exem-

ção anódina do estúdio. Ao fundo 
do telejornal, a visão da ponte Oc-
távio Frias de Oliveira, que cruza o 
rio Pinheiros, na zona sul da cidade, 
não incluía os cerca de 400 manifes-
tantes que, naquela noite de 11 de ju-
lho, protestavam em frente à emis-
sora contra o "monopólio da mídia". 

POR EDGARD MURANO 

A audiência do S P T V e d i ç ã o , 
jornalístico da Rede Globo 
em São Paulo, deve ter es-

tranhado quando luzes verdes refle-
tiram na cabeça do âncora Carlos 
Tramontina, destoando da ilumina-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



plo da sofisticação alcançada pela l in
guagem de protesto no Brasil. Cada 
vez mais criativas, provocantes e efi
cazes na divulgação de suas reivin
dicações, essas manifestações grava
ram seu nome na história da contra-
comunicação brasileira e desafiaram 
a mídia tradicional por meio de men

sagens que contrariam o establish
ment. Naquela mesma noite, com 
um computador e um projetor, o atre
vimento dos manifestantes chegou 
a ponto de estampar na parede do 
prédio da emissora a frase "Globo so
nega", uma alusão às recentes acusa
ções de sonegação fiscal contra a gi

gante das telecomunicações. E a pla
ca com o nome da ponte que cruza 
o rio Pinheiros, homenagem ao em
presário Octavio Frias (um dos fun
dadores do jornal Folha de S.Paulo), 
foi simbolicamente rebatizada como 
"ponte Jornalista Vladimir Herzog" 
(morto e torturado pela ditadura em 
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1975), recebendo um imenso adesi
vo colado sobre o nome original. A 
técnica, conhecida como sticker, per
tence à chamada street art (com seus 
grafites, colagens, estênceis, e t c ) , 
sendo aplicada em sinalizações de 
trânsito como protesto ou pelo sim
ples prazer de subverter os códigos. 

Aparato retórico 

Com o atual ímpeto brasileiro de 
sair às ruas para pedir mudanças e 
criticar os governantes, atiçado pe
lo Movimento Passe Livre em São 
Paulo, um aparato retórico foi mobi
lizado nas ruas. Cartazes, faixas, slo
gans, gritos de guerra, pichações, en
tre outros recursos de contracomu-
nicação, buscaram desestabilizar o 
discurso institucional e as respostas 
pré-fabricadas por assessores políti

cos. Sobretudo, buscaram ressigni-
ficar a realidade. Cada palavra dos 
manifestantes só tinha razão de ser 
como réplica a um contexto defini
do de antemão [ver texto de Sírio 
Possenti nestas páginas]. Para tan
to, não raro se valeram da sátira e 
da paródia para referenciar aquilo a 
que respondiam. 

"A eficácia do discurso do cartaz 
reside precisamente nesse poder de 
evocação de discursos anteriormente 
enunciados e não na relação entre ta
manho e quantidade de informação", 
afirma Eduardo J. M. Camilo no ar
tigo "Minoria tenebrosa, 'Maioria si
lenciosa' - a sátira e a invectiva no 
cartaz político", no livro Comunica
ção e Poder [http://bit.ly/14X9xKk]. 

Entre os cartazes mais fortes foto
grafados nas ruas desde que os pro

testos começaram, já virou clássico 
o que diz "Desculpe o transtorno, es
tamos mudando o país". A paródia, 
uma brincadeira com as placas que 
anunciam obras, rodou o Brasil e 
foi replicada em diversas manifesta
ções. "Saímos do Facebook", crítica 
bem-humorada aos chamados "ati
vistas de sofá", também virou hit . Os 
altos gastos do governo com a Co
pa de 2014 também deram a tônica 
de muitos protestos, e as exigências 
da Fifa aos brasileiros viraram mo
te de sátiras virulentas, na linha de 
"Queremos hospitais padrão Fifa". 

"Uma das características do car
taz satírico, numa perspectiva restri
ta, e da sátira, em geral, é a da re
produção, a da imitação, mas con
cretizada pelo fenômeno da inver
são", explica Eduardo J. M. Camilo. 
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Bom exemplo do que ele diz é o 
cartaz "Visite estádio decorado", cujos 
dizeres foram grafados numa placa em 
forma de seta que imita anúncios imo
biliários, como os pendurados no pes
coço de "homens-placas", comuns nas 
esquinas das grandes cidades. 

Reside nessa inversão o princi
pal artifício retórico dos protestos. 
O próprio ativista, com suas roupas, 
palavras de ordem e gestual típico 
de manifestações, é uma tela onde 
projeta sua mensagem. A pesquisa
dora Barbara Peccei Szaniecki, em 
Cartazes Políticos da Contempo
raneidade [Redes.com nº 5, em ht-
tp://bit . ly/14aUIWw], chega a usar 
o termo "Carnaval" para referir-se 
às manifestações. 

"As manifestações carnais são 
uma recusa de representação trans
cendente e demanda de cooperação 
imanente; são o Carnaval de nossos 
tempos", afirma. 

Mídias radicais 

Essa recusa de representação 
apontada por Barbara é uma das 
principais características das "mí
dias radicais" ou "alternativas", ter
mo consagrado pela obra Mídia Ra
dical - Rebeldia nas Comunicações 
e Movimentos Sociais (Editora Se-
nac São Paulo, 2º edição). No livro, 
uma referência nos estudos sobre co
municação e ativismo, o pesquisador 
John D. H. Downing traça um pai
nel histórico da contracomunicação. 

Longe de mistificar essas mídias, 
que podem ser tanto de esquerda 
quanto de direita, Downing acredi
ta que a maioria atua em pequena 
escala e serve a dois propósitos fun
damentais: "expressar verticalmen
te, a partir dos setores subordinados, 
oposição direta à estrutura de poder 
e seu comportamento" e "obter, ho
rizontalmente, apoio e solidariedade 
e construir uma rede de relações con

trária às políticas públicas ou mesmo 
à própria sobrevivência da estrutura 
de poder", sempre tentando, acres
centa Downing, ser mais democráti
ca do que a mídia estabelecida. 

No cerne da ideia de "contraco
municação" praticada pelos movi
mentos ativistas encontra-se o con
ceito de détournement ("desvio" ou 
"inversão" em francês). O termo 
foi desenvolvido nos anos 1950 pe
lo pensador Guy Debord e o movi
mento Situacionista Internacional, 
e consiste na subversão de uma obra 
original em algo novo, num proces
so semelhante ao do plágio. 

"Não há arte situacionista, ape
nas usos situacionistas da arte", de
claravam os integrantes do movi

mento, enfatizando que o détoiirne-
ment era, antes de tudo, uma jogada 
enunciativa, um abalo na percepção 
capaz de relativizar a realidade, ope
rando uma inversão de sentido nu
ma marca, slogan ou logotipo, por 
exemplo - alvos rotineiros dessa "es
tética" - a ponto de jogá-los contra 
seus criadores (operação também co
nhecida como culture-jamming, ter
mo cunhado nos anos 1980). Não à 
toa, essa tática foi usada na subversão 
de anúncios publicitários e símbolos 
capitalistas. Nem a religião foi pou
pada: nos anos 1960, um integrante 
do movimento situacionista, vestido 
de frade dominicano, subiu ao altar 
da catedral de Notre-Dame em Pa
ris e começou um sermão. A certa 
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altura, absolutamente sério, concla
mou os fiéis a aceitar que Deus esta
va morto. A performance "profana", 
bom exemplo de tática de guerrilha 
ativista, guarda semelhanças com a 
intervenção do grupo feminista Pussy 
Riot na Catedral Salvador de Mos
cou em 2012, que culminou na pri
são de suas integrantes. 

Um dos casos mais conhecidos no 
Brasil de subversão do sentido poéti
co encontra-se no poema-visual Co
ca Cola (1957), de Décio Pignatari, 
que opera uma desconstrução verbal 
típica do movimento Concretista. 

"O détournement conesponderia 
a realizar pequenos atos de distúrbio 
utilizando elementos do Espetáculo, 
de forma a promover a reflexão so
bre os próprios. No exemplo mais co
nhecido, os situacionistas produziam 
e faziam circular histórias em quadri-

nhos nas quais o diálogo nos balões 
era substituído por textos anarquis
tas", descreve o pesquisador Érico 
Gonçalves de Assis em seu estudo 
Bagunçando a Cultura: interferência 
e Criatividade como Tática de Pro
testo [http://bit.ly/18jP3wE]. 

Em outras palavras, o détourne-
ment se resume a uma "bagunça cria
tiva", capaz de deturpar, ainda segun
do Érico, os significados promovidos 
por uma empresa, Estado ou mentali
dade ao jogar, por meio da ironia e da 
paródia, com elementos característi
cos dessas instituições. "É, necessaria
mente, um ato ineverente e contesta
dor, de resposta a uma mensagem ou 
situação estabelecida", afirma. 

Após as primeiras manifesta
ções de junho, os protestos começa
ram a diluir-se em expressões difusas 
de descontentamento com a políti-

ca em geral, muitas vezes perdendo 
o foco de reivindicações concretas, 
como a redução da tarifa no trans
porte público. Páginas e blogs foram 
criados ironizando uma certa clas
se média que, no embalo dos movi
mentos guiados por pautas bem de
finidas, ganhou as ruas sem saber di
reito o porquê, confundindo ativis-
mo com micareta. Parte dos manifes
tantes, que àquela altura formavam 
um todo cada vez mais heterogêneo, 
atacava o governo, com palavras de 
ordem pedindo a renúncia da presi
denta, o fim da corrupção, entre ou
tras reivindicações "etéreas". 

Publicidade 

O que estava em jogo já não era 
só a redução da tarifa, eternizada pe
lo slogan "Não são só 20 centavos", 
mas o simples direito de manifestar. 
E a violenta repressão policial em 
São Paulo aos protestos, na noite 
de 13 de junho, foi marcante para 
a guinada da opinião pública em fa
vor dos manifestantes, que deixaram 
de ser vistos apenas como vândalos. 

Em meio a essa divergência de ru
mos entre ativistas de todo o Brasil, 
divididos entre pautas e finalidades 
distintas, já se divisavam nos protes
tos cartazes e faixas de apelo fácil, 
trazendo inclusive características im
portadas da linguagem publicitária. 
Em artigo publicado no jornal britâ
nico Financial Times no fim de ju
nho, a colunista Samantha Pearson 
chamou a atenção para a adoção de 
slogans da publicidade por parte dos 
manifestantes brasileiros, predileção 
que denunciaria, segundo ela, a ori
gem classe média dos ativistas. Ex
pressões recorrentes nos protestos 
como "O gigante acordou" e "Vem 
pra rua" já vinham sendo veiculadas 
pelas campanhas do uísque Johnnie 
Walker e da Fiat respectivamente, 
como apontou Samantha. 
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"Sem esforço, a italiana Fiat e a 
britânica Diageo, dona da marca de 
uísque Johnnie Walker, se tornaram 
patrocinadores não oficiais dos maio
res protestos no Brasil desde o mo
vimento pelo impeachment de Fer
nando Collor de Melo, em 1992". 

O professor de mídia da USP 
Dennis de Oliveira, ouvido pelo Fi
nancia/ Times, diz não se espantar 
com o fato dessa geração ter adotado 
slogans da publicidade, afinal trata-
-se de "expressões do mundo no qual 
eles estão imersos". Também é sinto
mático o fato de o jornalista do ca
nal SporTV M i l t o n Leite, escalado 
para narrar a final da Copa das Con
federações, ter reproduzido o slogan 
do uísque quando o juiz encerrou a 
partida, em que o Brasil saiu cam
peão. A qual gigante ele se referia? 

"Epifenômeno" 
Será que o feitiço do détourne-

ment, marca de uma vanguarda sub
versiva e anticapitalista no século pas
sado, virou contra o feiticeiro? Ou se
ria legítima a apropriação de conteú
dos publicitários para que, esvaziados 
de seu sentido comercial, servissem 
aos propósitos das manifestações? 

C o m o l embra J o h n D . H . 
Downing, autor de Mídia Radical, 
os meios de comunicação dos ativis
tas "às vezes têm vida curta, como 
uma espécie de epifenômeno; ou
tras, perduram por muitas décadas. 
Às vezes, são atraentes; às vezes, en
tediantes e repletos de jargões; às ve
zes, alarmantes; e, às vezes, dotados 
de um humor inteligente". 

Só o tempo irá depurar a lingua
gem dos protestos, colocando à pro
va suas motivações. Mas o legado da 
comunicação praticada pelas mult i 
dões já conquistou seu lugar no ima
ginário coletivo. Empunhar um car
taz ou bradar gritos de guerra nunca 
mais será a mesma coisa. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 8, n. 94, p. 26-33, ago. 2013.




