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Comunicação marxista em midiatização:  

o lugar das representações identitárias1 

Michel Francisco Amâncio2 

 
RESUMO: O tema deste trabalho é a dimensão cultural e identitária da comunicação 
marxista midiatizada. O objetivo geral é compreender o trabalho de comunicação marxista nas 
redes no âmbito cultural. A hipótese é de que as representações identitárias midiatizadas 
potencializam a comunicação marxista. O referencial trata de representação identitária e do 
conceito de midiatização. O método se baseia no monitoramento de pautas dos 
comunicadores. Como resultado, espera-se contribuir aos estudos que articulam comunicação 
contra-hegemônica e identidades. 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho versa sobre os âmbitos cultural e identitário da comunicação marxista 

midiatizada em redes digitais no Brasil, representada por coletivo em rede de comunicadores 

marxistas que ganha cada vez mais espaço na esfera pública digital nos últimos cinco anos. 

Parte-se da hipótese de que a midiatização combinada à abordagem das identidades 

potencializa a comunicação marxista. 

Inicialmente, toma-se o referencial de Stuart Hall sobre a centralidade da cultura e identidade 

como formação cultural. Em seguida, trata-se de como a temática identitária aparece nos 

canais selecionados para monitoramento. O levantamento dá conta de como aparece a 

temática de acordo com o último vídeo produzido por cada comunicador sobre questões 

identitárias. Com isso, discutimos a disputa travada entre o coletivo em rede de 

comunicadores e vieses hegemônicos a respeito da identidade. 

Na seção seguinte discute-se o conceito de camaradagem trabalhado por Jodi Dean como 

identidade coletiva dos comunicadores marxistas em rede, destacando as características dessa 

identidade marxista, bem como seus potenciais e limites transformadores. A camaradagem é 

abordada não como homogeneizadora de individualidades, mas como ferramenta identitária 

contra o capitalismo racial e patriarcal. 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 – Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do PPGCom/UNESP. E-mail: michel.amancio@unesp.br 

mailto:michel.amancio@unesp.br


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1033 

Por fim, apresenta-se o conceito de midiatização a partir de definições consagradas na 

tentativa de articular uma crítica aos usos das possibilidades midiáticas por comunicadores 

marxistas. Argumenta-se que a centralidade da luta de classes faz com que o processo de 

midiatização não seja não-ideológico, e sim marcado pelas relações do modo de produção 

capitalista em sua atual configuração fundamentalista. Justifica-se a pesquisa pela novidade e 

ritmo acelerado de surgimento de comunicadores marxistas brasileiros nos últimos cinco 

anos, atuando nas redes digitais e influenciando parcela da esfera pública. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Questões identitárias no coletivo em rede de comunicadores marxistas 

Para a construção deste trabalho, é fundamental que se faça desde o início um resgate teórico 

crítico baseado em Stuart Hall, teórico fundamental dos Estudos Culturais. Partindo do 

pressuposto da identidade como formação da cultura, Stuart Hall (1997) discorre a título de 

exemplo sobre a definição da identidade nacional, realizada através de processos contínuos de 

representação e identificação, e não por via de qualquer tipo de essencialismo. Importante 

ressaltar, porém, que não é nossa pretensão esmiuçar a categoria da identidade. Essa 

abordagem pode ser encontrada em textos diversos de Hall, nos quais nos baseamos, como “O 

papel da representação” e o “Espetáculo do outro” (HALL, 2016). Nossa proposta primeira é 

tomar esse referencial para discutir as construções identitárias múltiplas de atores marxistas a 

partir da comunicação em rede, de acordo com o trabalho de Luís Mauro Sá Martino (2010, p. 

14), cuja “ideia é pensar a identidade como questão de comunicação, resultando da interação 

de mensagens entre pessoas e culturas.” 

Tendo em vista que a identidade se constrói também a partir da alteridade e das diferenças – 

na medida em que o “eu” é definido pelo “outro” –, a dinâmica comunicacional envolve poder 

e dominação. Essa dinâmica nos remete ao lugar dos discursos, ou local de fala, como 

expressão da moda nos últimos anos, principalmente em discussões no espaço das redes 

virtuais. Evidentemente, um tema tão discutido que trata sobre poder, política, identidades e 

opressões históricas acaba pautando também o círculo de comunicadores marxistas. 

Cabe observar quais são os aspectos que diferenciam a abordagem dos comunicadores 

marxistas em relação a outras mídias. Essa análise nos parece relevante na medida em que, 
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negando qualquer reducionismo dualista entre forma e conteúdo, possamos compreender 

determinados aspectos da comunicação marxista nas redes. Em suma, há uma grande 

variedade de abordagens sobre identidade apresentadas com mais detalhes na seção de 

resultados. 

Mesmo com tantas variações na comunicação sobre identidade, há um ponto central que se 

repete a todos os comunicadores que é a escolha de não abdicar dos marxismos como lente 

teórica para essas questões. Assim, frequentemente os comunicadores fazem uma espécie de 

crítica sobre a representatividade na mídia hegemônica, argumentando sobre o “esvaziamento 

liberal” de pautas progressistas promovido pelos conglomerados de comunicação. Nesse 

sentido, é clara a disputa sobre o sentido dado à representatividade e à questão da identidade 

Por um lado, a disputa se dá contra a abordagem midiática da representatividade como fim em 

si, com a maior presença de indivíduos marginalizados em meios hegemônicos. Hall 

argumenta que, apesar do novo panorama representativo no contexto britânico, e embora “as 

celebridades e figuras negras tenham estourado no campo da representação popular, ainda 

existem limites marcados de sua representação e participação nos centros de poder cultural e 

econômico” (2016, p. 228). Asad Haider (2019, p. 46) chega à conclusão próxima a de Hall, 

denunciando a cooptação hegemônica do movimento antirracista estadunidense. 

Em outra perspectiva, a disputa pelo sentido da identidade também é contra a extrema-direita, 

que realiza esse embate trazendo a violência simbólica contra determinadas representações 

identitárias. O identitarismo branco, masculino e heteronormativo se coloca na posição de 

universal, relegando às outras identidades o status de inferioridade. Em determinadas 

conjunturas, a ideologia supremacista ganha força quando a esquerda opera de maneira a 

negligenciar as questões de opressão em prol de um debate exclusivamente de classe. Silvio 

de Almeida é taxativo ao argumentar que “uma classe trabalhadora, coesa, indivisa e sem 

contradições só existe em abstrações mentais originadas de leituras quase evangélicas dos 

textos de Marx e Engels” (2019, p. 15). 

Em suma, negar a identidade não é alternativa possível para o propósito da emancipação 

humana, premissa que pode ser constatada na produção de conteúdo dos comunicadores, no 

enfoque dado às questões identitárias e na forma como lidam com suas próprias identidades. 

Pode-se dizer ainda que, dentro do amplo campo das identidades que compõem o coletivo em 
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rede de marxistas, há uma identidade coletiva comum bastante amparada na ideia de 

“camaradagem” nas plataformas de rede social. 

 

Camaradagem como identidade coletiva marxista 

Entre os comunicadores marxistas, diante de suas diferentes formações identitárias e filiações 

político-teóricas, os conflitos são constantes. O fato de serem figuras públicas impede a 

formação de bolhas sociais intensamente fechadas, o que não significa a inexistência de 

bolhas ecossocialistas, leninistas, trotskistas, maoístas ou marxistas (que abrange as outras), 

haja vista que os comunicadores em certa medida escolhem suas interações. Os 

comunicadores ainda utilizam o recurso de limitar quem têm acesso a seus perfis. 

Evidente que a limitação das interações em seus perfis não atinge apenas usuários do campo 

político à direita, pois 1) a inconveniência é comum a qualquer espectro político; e 2) os 

conflitos e cisões no campo da esquerda costumam ser frequentes e intensos. De todo modo, 

há um acordo mais ou menos tácito entre os comunicadores marxistas para que as 

discordâncias não se sobreponham à solidariedade compartilhada no trabalho de comunicação 

na forma de relações de camaradagem. Em seu ensaio sobre pertencimento político no uso do 

termo “camarada”, Jodi Dean destaca que 

The term comrade indexes a political relation, a set of expectations for 
action toward a common goal. It highlights the sameness of those on the 
same side – no matter their differences, comrades stand together. […] 
Comradeship binds action, and in this binding, this solidarity, it collectivizes 
and directs action in light of a shared vision for the future. For communists, 
this is the egalitarian future of a society emancipated from the 
determinations of private property and capitalism and reorganized according 
to the free association, common benefit, and collective decisions of the 
producers. (DEAN, 2019, p. 8). 

O conceito de camaradagem, de acordo com Dean, não anula as diferenças. Assim, isso vale 

mesmo para conflitos que ultrapassam a simples discordância política e teórica. Tomemos 

que, dentro das relações de poder contidas na rede de comunicadores marxistas, a busca por 

reconhecimento entre o público e pares se transforme numa reprodução da máxima ideológica 

da competitividade, aprofundada pela conjuntura neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2017). 

Sempre existe a possibilidade de rompimento, às vezes sem volta, com a solidariedade das 

relações de camaradagem. Independentemente dos motivos – que podem variar entre 
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reprodução de opressões estruturais, egocentrismo, busca por mais capital simbólico, alcance, 

ou seguidores, etc. –, é imprescindível pensar os efeitos da midiatização nas relações 

identitárias próprias do trabalho de comunicação marxista na internet. 

 

Perspectiva crítica para a midiatização 

José Luiz Braga apresenta midiatização como processo que leva à “aceleração e 

diversificação de modos pelos quais a sociedade interage com a sociedade” (2012, p. 35). Stig 

Hjarvard (2012) enfatiza a midiatização como processo de dupla-face, em que a mídia, ao 

mesmo tempo em que intervém em diversos outros contextos institucionais, opera como 

instituição relativamente autônoma. Martino vê a midiatização como algo além da simples 

difusão generalizada de tecnologias midiáticas: 

O conceito de midiatização não pensa mídia e práticas sociais como 
compartimentos estanques que sofreriam influências – no sentido de efeitos 
da mídia sobre os processos sociais – mas como práticas inter-relacionadas e 
imersas em inúmeros outros códigos semióticos vigentes no espaço social, 
tais como as lógicas da política, da economia e da cultura. (MARTINO, 
2016, p. 148). 

Pedro Gilberto Gomes (2016, p. 18) aborda o caráter onipresente da midiatização, por um 

lado, como consequência da potencialidade tecnológica e seus usos sociais; e por outro como 

uma nova ambiência e novo modo de “ser no mundo”. O autor sintetiza essa relação ao 

argumentar que “a identidade é construída a partir da interação com os meios” (GOMES, 

2016, p. 18), e não como um indivíduo apartado da mídia. A partir dessas premissas, a 

comunicação política marxista em rede no Brasil pode ser pensada na chave das identidades 

midiatizadas. 

A midiatização da identidade da comunicação marxista não deve estar apartada do cenário 

político, social e cultural. Mas também não se deve ignorar o âmbito econômico-material em 

que está inserida. Graham Murdock (2017) fundamenta sua crítica às principais formulações 

sobre midiatização que, segundo ele, apresentam lacuna na análise sistemática entre a 

crescente inserção da mídia na sociedade e na cultura e o papel da transformação e 

sobredeterminações do sistema capitalista. 

Murdock propõe uma análise de midiatização desde a conjuntura de transformação do modo 

de produção capitalista em fundamentalismo de mercado e da sociabilidade própria do 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1037 

neoliberalismo. No entanto, em lugar de análises sobre o aspecto macroestrutural da 

midiatização, como traz Murdock ao tratar da concentração midiática e poder do big data, 

optamos por orientar nossa investigação ao entendimento da formação de identidades 

midiatizadas no coletivo em rede de comunicadores marxistas. 

O trabalho de comunicação desses atores não se resume a conteúdo produzido em formato 

audiovisual, com critérios técnicos pré-definidos. Para o comunicador marxista, há toda uma 

outra forma de estar virtualmente em plataformas diversas, marcada pela midiatização. Assim, 

poderíamos dizer que há também outra forma de produção de conteúdo, caracterizada por 

uma exposição constante, relativamente calculada, de aspectos representativos que misturam 

elementos da identidade íntima e de identidade pública (MARTINO, 2010, p. 180). As 

possibilidades de criação identitária, portanto, são alteradas profundamente pela midiatização. 

De tal maneira, o que Martino denomina como cultura das celebridades também se altera: “se 

é cada vez mais fácil colocar a própria identidade na mídia, é cada vez mais difícil mantê-la 

lá” (MARTINO, 2010, p. 190). 

Uma vez que a cultura das celebridades é fortemente baseada no individualismo e no 

personalismo; que a disputa para se manter em visibilidade é cada vez mais acirrada; e que ser 

e estar virtualmente é quase imprescindível à existência subjetiva (MARTINO, 2010), 

argumentamos que há um papel crucial da subjetividade neoliberal para a midiatização das 

identidades marxistas. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa exploratória teve como procedimento de investigação o monitoramento do 

conteúdo pautado e produzido por comunicadores marxistas selecionados – sem pretensão de 

construir amostragem representativa – em seus canais na plataforma de redes sociais 

YouTube. Os comunicadores são Debora Baldin, Dimitra Vulcana, João Carvalho, Jones 

Manoel, Thiago Torres, Laura Sabino, Sabrina Fernandes e Rojú Soares. Com exceção de 

lives, foram selecionados e assistidos os últimos vídeos de cada comunicador produzidos até 

janeiro de 2021 (totalizando um corpus de oito vídeos) em que tratam sobre a temática 

identitária logo no título, a fim de identificar abordagens e disputas com diferentes 

interpretações e construir reflexão crítica articulada ao referencial teórico.  
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RESULTADOS 

Em levantamento sobre o conteúdo produzido em seus canais no YouTube, percebe-se que a 

temática da identidade é recorrente a todos os comunicadores selecionados. O tema aparece 

mais vezes nos discursos de alguns e menos em outros, o que depende também das 

abordagens que cada um escolhe para seu canal. Debora Baldin, por exemplo, tem grande 

número de produções audiovisuais sobre feminismo, bissexualidade e relacionamentos 

homoafetivos, o que faz com que sua própria identidade de gênero e orientação sexual tenham 

papel central na comunicação. 

Considerando que “toda representação é um espaço de ação política, e pensar a maneira como 

uma identidade é representada é também um modo de observar o que se pensa a respeito de 

um grupo” (MARTINO, 2010, p. 125), deve-se refletir sobre as especificidades do discurso 

dos comunicadores marxistas sobre as identidades. A abordagem desses atores é diversificada, 

na medida em que alguns produzem o conteúdo baseado em referencial teórico, e outros 

apenas oferecem sua opinião, indicando o próprio ponto de vista em relação às questões de 

representatividade e identitarismo. Ainda, dependendo do enfoque conteudístico e da 

representação identitária do comunicador, os exemplos utilizados variam: ao elaborarem suas 

críticas, Sabrina Fernandes recorre à representatividade feminina, enquanto Dimitra Vulcana 

toma a representatividade LGBTQIA. 

As relações de camaradagem são implicadas pelos conflitos entre comunicadores, uma vez 

que as identidades historicamente oprimidas ganham sentido distinto daquele do cotidiano: 

uma forma de falar específica de uma mulher branca direcionada a um homem negro, ou a 

comunicação entre um homem LGBTQIA e uma mulher negra, são situações que podem 

encerrar interpretações sobre racismo, LGBTfobia e misoginia (e frequentemente essas 

opressões estão articuladas umas às outras). Em outros casos, um comunicador que tenha mais 

de 100 mil seguidores discutindo com outro comunicador que não tenha nem 25 mil tem um 

peso distinto em comparação à uma discussão entre comunicadores com números 

semelhantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando a relação entre os comunicadores marxistas é pautada na disputa por seguidores, 

alcance e visibilidade, sua práxis é modificada sob a pressão de uma sociabilidade calcada no 

fundamentalismo de mercado. Ao abordar o fato de os números de seguidores determinarem a 

identidade de novas celebridades virtuais, Christian Dunker (2021) questiona qual expressão 

numérica de seguidores se deve ter para a qualificação do indivíduo como youtuber, 

influenciador, celebridade, etc. 

O que o teórico busca problematizar é a natureza neoliberal da transformação de identidades a 

partir da evolução de quantidade (seguidores ou alcance, determinados por métricas) para 

qualidade que domina o mundo digital. Tem-se assim um quadro evidente da dinâmica de 

reificação e fetichização de Marx, refletida na nova ambiência das possibilidades digitais. 

Tais possibilidades na midiatização apresentam caráter contraditório, mas o peso do mal-estar 

gestado pela sociabilidade neoliberal e degradação econômica mesmo em países centrais tem 

sido subestimado ou negligenciado. 

Diante desse peso, a moral da identidade marxista coletiva do senso de camaradagem é 

debilitada, e a própria práxis coletiva do coletivo de comunicadores marxistas em rede é frágil 

diante dos conflitos cuja raiz se encontra na disputa generalizada por ganhos particulares em 

detrimento da articulação coletiva. Segundo Dunker (2020), a única substância que não se 

pode replicar ou multiplicar perfeitamente nos meios digitais é o prestígio, representado nos 

ganhos egóicos que, a depender do desejo, não encontra limites éticos ou de laços de 

solidariedade. Concluímos, enfim, que apesar das limitações, a midiatização da comunicação 

marxista pode ser potencializada se articulada às identidades. Mas o potencial deve passar 

pela crítica da intersecção da midiatização e da abordagem identitária com a racionalidade 

neoliberal, o que representa um dos caminhos para laços de solidariedade mais fortes. 
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